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CUVINT

Nlunca de cercetare

ştiinţific'1

lNAINTE

ce se

desfăşoară

in niuzeele

judeţe

în cea mai mare parte patrinwniul, traiiţiile__ şi cultura
locală.
ln această muncă, extrem de coniplexă, eficienţa este condiţionată în mare măsură, de stabilirrn temelor :Prioritare pe baza căror
se alcătuiesc planuri de perspectii.:ă. Desigur că în această nwncă df.
natură organizatorică se au în z.:edere
:Priorituţile pe plan
naţional
ce rezultă din do:umentele de partid şi ele stat.
Din punct de 1-edere istoric judeţul Arad are im bogat şi -z:alons
trecut, parte integrantă a istoriei naţionale. Din acest t·recut citeva
probleme se impun a fi cercetate cit mai curînd, dintre care în primă
11rgenţă 1ni se par a fi unnătoarele: continuitatea vieţii umane pe acec,te meleaguri, cultura dacică şi romană, formarea p9porului şi a linibii
rom.â.ne, prime!e formaţiuni statale rondneşti, demografia istorică locală, contribuţia Aradului la lupta pentru unitate şi independenţă naţio
nală, aportul -mişcării muncitoreşti arădene la lupta proletariatului rom1n pentru dreptate socială ~i, în sfîrşit, o problemă prea puţin abordată Aradul în anii construirii socialism.ului.
Etnografia. juieţului Arad, deşi aflată între mari zone ale artei şi
tradiţiilor populare, inclusiv cele cu privire la ocupaţiile oamenilor, are
e~emente originale rezultate ale unui proces ele sinteză, oferă cercetă
torului posibilităţi nelimitate de a descoperi opere ale geniul11i popular de pe ac~ste locuri.
Muzeul a făcut prea puţin şi singur nu -z;a putea face suficient
pentru valorificarea acestor valori. Orice C€Eiţean, dar în priniul rînd
în-z;ăţătorii şi r-·rofesorii din mediul rural, pot face mai mult
în acest
sens. Noi, aşa cum am afirmat şi altădată, acordăm tuturora tot sprijinul în această muncă utilă de depistare a i;alorilor artei populare şi
etnografice inclusii: paginile „Ziriiai,ei". Elez.:ii şcolilor din municipiu şi
judeţ i:or găsi de asemenea în instituţia noastră înţelegere şi sprijin.

ne

'1:alorifică

9
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lor de aceast.5. _natură. Muzeul este, trecuie să fie,
o instituţie deschisă nu numai pentru vizitatori ci şi pentru cei ce înţeleg că patrinwniul cultural naţional ocrotit de lege - trebuie apărat, conservat, cunoscut şi apreciat a~a cum se cuvine. Singuri tom
putea realiza prea puţin din acest€ deziderente.
Ne permitem să adresăm acelora care si,nt şi apreciază 1:alorile
autentice un apel călduros prin intennediul ,,Ziridavei" pentru a de1:eni adeiăraţi ,,prieteni ai m.112eului" intru apărarea, sal-carea şi 1:al'JTificarea - inclusir, :pe calea scrisului - patrimoniului cultural al judeţu
lui nostru.

cuLenit in

cfotărilE.

1

prof. NICOLAE ROŞUŢ
directorul Muzeului judeţean Arad

10
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UN MORMINT AUTOHTON DIN SEC. III-IV E.N.
DESCOPERIT LA ARAD-GRĂDIŞTE
de
FLORIAN

DUDAŞ

ln vara anului 1974, în caJ.'tierul „Grădişte'- al oraşului Arad, pe
sur. Lucrieţiei nr. 1, cu prilejul săpării unei gropi pentru var (2x2xl,50 rn)
propri,etan1l locului, Dumitru Farca a descoperit la adîncimea de 0,80 m
un morrnînt de incineraţie în urnă 1•
Ulciorul - urnă funerară (înalt de 22 cm, pîntecele 47 cm, gitul
19 cm, baz;a 27 cm) are corpul oval (Pl.I/1), este lucrat la roată, din pastă
cenuşie de bună calitate, dar aspră la pipăit, fară orna,Jl1€nte
şi pcezenta
un gît cilindric, destul de lung, care a fost rupt în vechime, probabil potrivit unei practici rituale sau pentru a putea fi introduse resturile rugului funernr. Pe umăr, ulciorul prezenta o toartă (mănuşă) cu rost utilitar, ruptă cu acelaşi prilej. Fundul vasului este uşor reliefat şi plat.
In urnă, pînă mai sus de jumătate, se aflau oase calcinate, după
toalte probabilităţile, de om adult, pămint, resturi de cărbune şi piese
din metal care păstrează la suprafaţă urme evidente de contact direct cu
focul, fapt ce ne dezvăluie că ele au însoţit pe cel decedat la rugul f•Jnerar. Inventarul metalic al urnei îl compun : un cuţitaş de fier puternic
oxidat (Pl. I/2) păstrat fragmentar (lung de 8,2 cm şi lat de 1,2 cm), o
mică cataramă (Pl. I/:1) şi o fibulă de fier cu piciorul întors pe dedesubt;
este lungă de 9,2 cm şi resortul de 4,5 cm. Acul nu se păstrează, iar arcul
a fost uşor îndoit pentru a putea fi introdus în ulcior (Pl. l/4).
Cu prilejul săpării gropii pentru var, atî:t în preajma vasului de incineraţie cît şi în grădinile din împrejurimi, relaltiv la acelaşi nivel, au fost
găsite fragmente ceramice ce apar sub forma celor două caitegorii bine cunoscute în aşezările dacice, atit în Dacia liberă cît şi în cele de epocă romană. Dintre fragmentele: lucrate ,cu mina unul este
ornamentat prin
benzi de linii în val, iar alte dteva, de culoare cărămizie negricioasa, prin
brîuri alveolare (Pl. Ir15-9) sau ,cu butoni (Pl. l/10; Pl. Il/11,2). Ceramka
modelată la !roată este de culoare cenuşie sau negrkoasă şi uneori prezintă
slip negru. De la suprafaţa solului au fost adunate fragmente aparţi
nînd unor străchini saru oaile de diferite mărimi, unele înfăţişYnd1..1-ne
chiar profilatura buzei (Pl. II/3) . Nu lipSie6c foagmentele de chipuri de
13
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culoare cenuşie (a căror pereţi depăşesc grosimea de 1 cm) sau părţi ale
unor oale cu fundul reliefat pLa:t sau inelar (Pl. II/4,5). Mai multe fragmente cerami2e cenusii mc-delate la roată sînt ornamentate cu benzi de
linii simple (Pl. Il6-8°), cu benzi de linii în val (Pl. IIl9) sau cu nervuri
(Pl. II/10). Alte dou} fragmente din aceea~i pastă şi de culoare cenus,ie
sînt ornamentate cu motive lustruite (Pl. II/11-12).
încercare de încadrare

cronologică şi

etno -culturală

Pe baza celor expuse, înainte de a încheia, este necesar, chiar dacă
acest lucru nu poate fi f2.cut cu destulă precizi~ deocamdată, să 'Încadrăm
din punct de v-edere cronologic şi etno-cultural această descoperire.
1. De la bun început se impune de la sine recunoaşterea descoperirii în cartierul „Grădişte" al oraşului Arad, la circa 2 km spre nord de
cursul :i\iureşului, a unui morrnînt de incineraţie in urnă.
2. Comparativ cu restul descoperirilor de acest fel cunoscute pe
cuprinsul întinderilor vestice, prin caracteristicile de ordin tipologic,
vasul de incineraţie de la Ariad „Grădişte" reprezintă oarecum o excepţie, resturile funerare fiind depuse într-un ulcior, fapt ce ne determină
să credem că nu-i c•xclus să avem de-a face cu o urnă improvizată, ulciorul avînd anterior o întrebuinţare gospodărească. Dar chiar ulcior fiind,
faptul în sine nu trebuie să ne mire, ţinînd seama de faptul că morminte d2 incineraţie contemporane (după cum vom vedea) des2operirii
noastre întîlnim, alături de alte iipuri de vase, căni cu gîtul lung2, amfore', şi chiar ukioare'. Căutîndu-i analogii în repertoriul descoperirilor din
ţinut, forma sa o găsim identică cu cea a uldorului de culoar~ c2nuşie,
lucrat la roată,descoperit în curtea fabricii Teba din Arad, datat în secolele III-IV e.n. 5• Ulcioare prezentind profile asemănătoare,
lucrate la
roată, dintr-o i::astă cenuşie, se cunosc descoperite în cuprinsul necropolei de la Spanţov ,şi în mormintul (de inhumaţie) de la Vlad Ţepeş7, din
Muntenia, datate din secolul IV e.n.
6

3. Cit pi-iveşte inventarul funerar, dintre accesoriile pentru veş
minte sau de uz curent depuse în urnă, ne reţine în mod deosebit atenţia
fibula de fier care-şi află analogii în inventarul uneia dintre urnele mormintelor de incineraţie descoperite la circa 20 km spre nord de Arad,
la Sîntana, datat în sec. II-III e.n. şi atribuit populaţiei de daci liberi din
Yestul României r_
4. Caracterul gener.al oe~l imprimă .aceste piese de inventar datării,
dt şi atribuiirii mormîntului, căci numai prin tipuJ. lor nu pot să reflecte
etnicul oelui decedat, îl completează materialul ceramic aflat atît pe locul
descoperirii, relativ la acelaşi nivel, cit şi în împrejurimi, care ne permite consideraţii de natură cronologică şi etno-istorică mul:t mai sigure, el fiind specific comunităţilor de daci liberi ldin sec. III-IV e.n., a
căr,or aşezări au fost identificate în ţinut la Arad „Grădişte" şi „Ceala",
Covă·sînţ, Cuvin 9, Şiria 10, Moroda 11 şi în alte locuri.
14
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5. Pe baza ritului funerar specific., ceramicii tipice, lipsei inventarului sarmatic caracteristic, a faptului că vasul-urnă de incineraţie nu
poartă urme de ardere secundară, şi an alogiilor dovedite mai sus, considerăm că mormîntul de incineraţie în urnă, descoperit la Arad „Grădişte '
datează din sec. III, cel tîrziu prima jumătate a sec. IV e.n., 'Şi îl atribuim
populaţiei daci'ce libere din Cîmpia Mureşului. Confirmă daitarea şi atribuirea noastră mulţimea vestigiilor daci-ce aparţinînd acestui răstimp, descoperite în împrejurimi şi, în primul rînd, vecinătatea cu locul descoperirii
acestui mormint a aşezării dacilor liberi situată -în perimetrul aceluiaşi
cartier, 1a 1 km spre nord-est, pe locul actualelor sere ,ale .A.radului, a
căTei vestigii au fost plasate în sec. IV e.n. 12 • Cu tot caa:acterul fortuit al
descoperirii ca.Te, în mod evident, limitează sfera investigaţiilor ş1 concluziile noastre, nu-i exclus ca acest mormînt să indice în acest punct al
Cimpiei de Vest o necropolă autohtonă unde, probabil, ,îşi incinerau morţii
dacii liberi din aşezarea situată în apropiere, pe locul actualelor sere.
Rămîne ca sondaje ori săpături arheologice neînti.rziate să infirme ori să
confirme această presupunere.
6. Cert rămfne faptul că descoperirea acestui mormînt manifes~5 o
importanţă deosebită dacă ţinem seama de faptul că, pînă în prez~nt, în
părţile de şes din vestul Dadei, spre Tisa, în zonele de interferenţă eLnică
şi culturală daico-iazige 1a, în afară de cimitirul de la Medicşul Aurit14, cele
pat,ru mo~minte de incineraţie de la Sintana - Arad 15 şi mormîntul descoperit în centrul oraşului Ar,a;d 16 , nu se cunosc alte morminte sau cimitire din sec. 11-1 V e.n. care să poată fi ,atribuite cu certitudine dacilor.
1

1

N

O

T

E

Inventarul mormînlului se păstrează în colectia Muzeului judeţean Arad.
D. Pro tase Rilw i iunewrc la daci şi daco-romaJ1i, Buc., 1971, p. 160.
3 Idem. ibidem. p. 145.
4 Li~ia Ba1 zu, îrt .Analele U niversilăţii Bucun:şli. Scriu Ştiinţe sociale.
Ist0ri0, XV„
Buc., 1966, p, 44.
5 Euon Dornf:!r, Urme ale culturii materiaie dacice pe teritoriul arădean
(Muleul judeţean Arad), Timişoara, 1968, p. 26.
6 B. Mitrea, C. Preda, Necropole din sec. al IV-iea c.n. în Muntenia, Buc., 19Gll, p. 212,
fig. 16/4; µ. 247 Iig. 70/G; p. 249, fig. 7211,
7 Idem, ibidem, fig. 220/5
8 E. Dorner, Rijmerzeilliche dakische Brandgriiber
aus S1,ntana - Arad, în Omagiu
lui Constanlin Daicoviciu, Buc., 1960, p. 155--159.
9
Idem, Urme •.• , p. 22-27.
1
° Florian Dudaş, O interesantă descoperire arheologică în părţile Aradului, în Orizont
(Timişoara), an. XXIV, nr. 45 (295), 8 nov. 1973, p. 10;
Idem, U,rme dacic~ la cetatea Şi,riei, în 01 izont, an. XXV, nr. 41, 15 octombrie 1974, p. 6.
11 Sever Dumitruşcu, D. Mălăiescu, FI. Duduş, Aşezarea dacică de 1a Moroda r/in sec.
II-N e.n., î-n Lucrări ŞW,nţilice, Seria B, Orad•oa, 1970, p. 161-168.
12 E D6rner, Cl'Tcetări şi săpături arheologice în judeţul Ar-Od, în Materiale, IX, Bt.1c.,
1970, p. 445 sq.
t

2
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13 Aşezări

unde se cunosc şi cimitire formate din morminte de inhumaţie d~ pregnant
caractl?r sa1me1t-iazig 1 cum sint, de pildă, cele descoperite ld Şimand, Vărş,rnrl, Dorobanţi, Arad, Şeilln, în judeţul Arad (v. E. Dorner, în Materiale IX, p. 445), dar în
care se află şi materiale dacice, cu precădere ceramică modelată cu mina.
14 S. Dumit1 a!:,cu, T. Bacler, Aşezarea daciJor liberi de la Medieşul AurJt, I, Satu Mare,
1967, p. 43-40. Cu excepţia primelor patru morminte, cimitirul este inedit.
5
'
Vezi nota 8.
16 E. Dorner, în SCJV, ~l. nr. 3, 1970, p. 509, nr. 107; D. Protase, op. cit., p. 180
UN SEPULCRE

AUTOCHTONE DE III-IV - Ii::ME SIECLE DECOUVERT
A ARAD „GRĂDIŞTE"

Rcsume
L'auteur prcsente une diecouverte archeologique de l'ete de l'annee 1974 lorsque
dans le quârlier „Grădişte" de la viile Arad ont ete decouver~s une urne funeraire et
des fragments de aeramique dacique.
Ce sepulcre, encadre par I' auteur dans le 111-IV-ieme siecle natre ere, represente une decouverte importante parce que dans Ies parties de champ de Dacie
d'ouest sont connues peu de decouver,tes de ce genre.
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1-4 urna şi inventarul funerar:
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HALMAGIU, UN SAT MEDIEVAL DIN ŢARA CRIŞULUI ALB
(SECOLELE XIV--XV). CONSIDERAŢII ISTORICE
de
VICTOR ESKENASY

Ce!'lcet2.ri de teren efectuate pe cursul superior al Crişului Alb au semnalat prezenţa unor monumente medievale aflate în comuna Hălmagiu şi
;rnprejm1imile ei 1• Intre aoestea se găsesc două biseirici data.te în secolele
XIV-XV şi unele ruine pe locul fostei curţi domeniale, presupuse a aparţine vechii fortifica-ţii a looalităţii 2 • Hăilmagiul a revenit astfel după o perioadă mai îndelungată de timp în discuţia istoriografică.
Istoria satelor medievale, nuclee primare ale oricăror constituiri sodale şi politice, a avut, in gener,al, o reflectare restrînsă în studiile istorice3. Abia cercetări mai recente au repus in prim plan rolul satului medieval. Looul aparte pe care-l ocupă Hălmagiul, ca una dintre permanentele regiunii istorioe situate pe cursul superior al Crişului Alb, ca şi menţiunile şi apelările frecvente care s-au făcut şi se fac 'În legătură cu participarea sa la evenimentele zonei, justifică o reluare a cercetărilor legate
de el şi de regiunea căreia îi aparţine istoric.
Despre Hălmagiu s-a scris critic din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. După prezentarea sumară făcută satului într-una din lucrările lui
F. Pesty4, aşezarea ,a fost inclusă cu date mai complete în monografia
vechiului comitat Arad, eLabaro.tă de Sandor Murki5. Se semnalau cu acea
ocazie elemente pentru o istQlrcie îndelungată în timp şi cu puncte de interies deosebit. Datele furni21ate au stat la baza unei monografii mai recente, restrinsă ca informaţie la zo11a depresionară a Hălmagiului5. Traian
:Mager reconstituia în 1938 ~a nivelul oerioetării contemporane lui, o situaţie de fapt, a ceea ce, în ·anii din urmă, a devenit un studiu ourent şi anume o „ţară-' românească tipică. Comparativ cu stadiul .anterior, se cunoşteau atunci numai datele noi oferite de ceroetările de teren care au pus
în lumină monumentele de La Ribiţa şi Crişcior7 •
Mager sugera, măcar în irutenţii, prin ţinutul Hălrrtagiului imaginea
unui nucleu de viaţă medievală timpurie românească ,avînd d_e regulă drept
cadru, o unitate naturială de tipul văii sau ad depresiunii intr,amontane8•
.Dacă lucrările apărute intre timp au verificat cu succes metodologia unei
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atari cercetări, rezultatele care sînt de .aşteptat se nasc într-un ritm mai
lent, îngreuiate de dispersarea şi insuficienta precizie a unor surse istorice. Sub rezerva unor astfd de dificultăţi, Hălmagiul şi regiunea că.ruia
i se subscria !n secolele al XIV-lea şi al XV-lea poate deveni prilej de meditaţie şi eventual reuşită pentru un pas înainte în cercetare. 1n ciuda datelor puţine şi relativ tîrzii din izvoarele scrise, Ţara Crişului Alb oferă
premisele unei ireale apropieri de modelul sugerat de cercetăiri ale unor
forme şi cadre istorice transilvănene, paralele9 •
Este necesar să se delimiteze de la bun început aria geografică în care se încadrează consideraţiile de fa'1ă. Am convenit a numi, după o denumire mai veche, Ţara Crişului Alb, o regiune care geografic cuprinde depresiunile iniramontane aflate în bazinul superior al Crişului Alb, de la
izvoa.De pînă la ieşirea sa în cîmpie. Zona cuprinde un şir de depresiuni intre care locul central îl ocupă aceea a Hălmagiului.
Ţara Cri-;:ului Alb este delimit:1.iă natural spre răsărit de ultimele
culmi muntoase ale munţilor Bihorului, spre nord-vest de munţii Cod:m
Mama, iar spre sud de munţii Zărandului. Închisă intre aceşti munţi, r2giunea este accesibilă, în principal, pe două căi. Dinspre sud pasul Vălişoa
rei leagă Ţara Crişului Alb de valea mijlocie a Mureşului. O a doua c:1.le de
acoeo:; urcă dinspre vest pe firul Ccr:-işului Alb, deschizînd init.ii trecerea în
depresiunea care alcătuia în evul mediu ÎÎnutul Căpîlnei, iar apoi printr-o
a doua strîmtoare prin pasul de la Virfurile (Ciuci), spre inima Ţării Cri~ului Alb, Hălmagiul.
Există :şi o motivare istorică strictă care îndeamnă la această delimitare. La sfîrşitul secolului al IX-lea, Ţara Crişului Alb făcea parte din
formaţiunea prestatală a lui Menumorut, care îngloba întreaga regiune a
Crişurilor. Idem creării unei unităţi administrative teritoriale aparte, sub
numele de Zărand, apare la începutul secolului al X-lea, însă este puţin
probabil ca aceasta să fi inclus zona greu accesibilă a baz:nului superior al
Crişului Alb 10 • Aşa se explică legăturile constatate mai tirziu, în secolul
al XIV-lea, intre cnezatele din Ţara Crişului Alb şi acelea aflate pe Crişul Negru 1 1.
Cadrul natural al acestei ţări româneşti a favorizat în primele secole
de istorie medievală transilvăneană, desfăşurări asemănătoare şi. altor
zone, concretizate prin crearea şi dezvoltarea unor concentrări social-politice de tipul cnezatelor ,şi al voievodatelor. Închiderea regiunii între munţii Metalici şi cei ai Bihorului a permis conservarea mai îndelungată
a
acestor forme în ciuda expansiunii feudalismului maghiar.
Situat într-un punct relativ central, dominant, al zonei, Hălma.giul a
devenit şi punctul istoric de referinţă. Satul este aşezat în centrul unei
mici depresiuni intramontane, sprijinită spre răsărit de culmile deluroase
a trei vai - a Sîrbilor, a Lunc-şoarei şi a Băn0ştilor - , ale căror ape siint
colectate de valea principală a Hălmagiului. Acestei subzone îi corespund
spre nord alte două mici depresiuni situate pe văile Ciucilor şi Aciuţei, alcătuind împreună cu depresiunea Hălmagiu, zona centrală a ţării de pe
Crişul Alb 12 • Formind o unJtate teritorială întreaga zonă a avut drept caracteristică o evoluţie comună ,sesizabilă pe par1cursul secolelor XIV-XV
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şi prelungită pînă la data căderii Ungariei
explkă tratarea lor împreună.
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Aşezarea Hălmagiului, la care se va reveni mereu ca punct central
al situaţiei oferite de izvoare, aşa cum apare astăzi, într-un loc relativ
e~pu:s şi uşor accesibil, pune problema constituirii sale ca sat, comparabil
cu aşezările aflate în imediata apropiere. Comparaţia este oricum solicitată de prezenţa apropiată a unui sat omonim, Hălmăgelul, aflat la numai
doi kilometri depărtare, în amonte, pe valea bine apărată a Sîrbilor'.3. Ca
;i alte 1sate situate pe ·cele trei văi convergente, acesta are o poziţie incomparabil mai favorabilă, mai prielnică unei aşezări, aşa cum ne sînt cunoscute acestea pentru secolele de început ale feudalismului românesc.
Dacă pînă la prob€ certe arheologice nu se pot da soluţii finale, în
documentele medievale lipsind diferenţierea onomastică a celor două sate ,rămîn in atenţie citeva observaţii de natură să intereseze.
Indiferent de data întemeierii aşeză.rii deschise a Hălmagiului, acesta
exista cert în poziţia actuală în secolul al XIV-lea, cînd apare drept centru
al unui voievodat românesc, spr,e sfîrşitul aceluiaşi secol datîndu-se pe
criterii stilistice şi biserioa veche a satului. Pe de altă pairte se remarcă
o :relativ tîrzie menţionare a satelor aflate pe văile care converg spre I-IMmagiu şi ale căror aşezări, într-o epocă mai tîrzie, vor fi subordonate Hăl
măgelului 1\ ln sfîrşit ,o ultimă constatare o oferă nota unui lexicon geograhc transilvănean de la sfîrşi•tul se-colului al XVIII-lea, care dă sinonim
pentru Hălmag:u, denum~rea de Hălmăg2lul-Mare 15 •
Situaţi între aceste date incerte, dar nu
esenţiale pentru
discuţia
asupra evoluţiei istorice a satelor, rămine a fi prezentată, sub beneficiu
de inventar, o informaţie, neconfirmată pînă acum arheologic sau documentar, despre o posibilă coborîre în timp a datei de existenţ.ă a Hălmagiu
lui. Sandor Marki amintea în monografia sa exist2nţa unei biserici biz'rntine, anterioare celei de se2ol XIV-XV autorul .susţinînd a fi v3.zut chiar
ruine ale ei ,cărora le dădea şi dimensiunile 15 •
Tradiţia unei „bisericuţe" bizantine nu mai există astăzi în sat, însăşi transmiterea ştirii în epoca noastră
părînd a fi de natură indirectă,
prin intermediul celor oare au citit monografia lui Marki. Locul intuit de
săteni ca aparţinînd bisericuţei s-a dovedit a fi, în urma unui sondaj arheologic, o movilă artificială de creaţie recentă, din a doua jumătate- a secolului trecut. Movila suprapune resturile slab conservate ale unor ziduri
şi încăperi dintr-o clădire, rtoate aparţinînd probaibil, după prim~ constatări, cetăţii sau mai exact castelului fortifi'cat din s2colul al XVI-lea 17 •
Chiar dacă se exprimă îndoiala asupra autenticităţii relatărilor lui Marki,
în sensul ,că acesta putea confunda iruinele menţionate, exinitenţa unei a
treia - şi prima în timp - biserici tn Hălmagiu, care ar data din primele
secole ale evului mediu, nu ar fi o situaţie eJGce,pţională în Tran1Silvania 18 •
Revenind, primele date certe ,asupra Hălmagiului şi în general asupra
aşezărilor Ţării Crişului Alb sînt din veacul al XIV-lea. Satul se afla printre acele.a, puţine la număr, a căror existenţă este atestată documentar în
secolul numit, cu specificaTe.a importantă că este unicul necatolic dintre
• ele, deci în întregime românesc. Alături de Hălmagiu, documentele mai
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semnaiează Almaşul 19

din ţinutul Căpîlnei aflat în secolul al XIV-lea în
lista decimelor papale şi Cîinelu de Sus 20 , in prima jumătate a secolului,
pe domeniul familiei maghiare Hermann. Este semnificativ de relevat poziţia ultimelor două sate chiar la intrarea pe căile de acces în interiorul
Ţării Grişului Alb.
Un voievod al românilor din Hălmagiu (Bibarch, woyevoda olakorum
de Holmad), este atestat în 1359 ca fiind implicat într-un conflict cu soţia urbari&.rului din Zlatna. Actul emis de cancelaria regelui Ludovic I
se adresa capitlului bisericii transilvănene însărcinat să rezolve cazul2 1•
Nu ne este cunoscută urmarea acestui conflict care se judeca, .însă menţiunea are cîte\.-a implicaţii demne de subliniat. Faptele sînt destul de imprecise în raport cu alte 1r-egiuni triansilvănene, în care feudalitatea românească începea în aceeaşi perioadă să capete un statut social în funcţie
de raporturile în care se afb cu regalitatea maghiară 22 •
1n cazul Hălmagiului, aducerea unui feudal român în faţa capitlului
bisericii din Alta Iulia presupune măcar o recunoaştere ta2ită ant2rioară,
despre care însă nu ni s-au păstrat relaţii. In al doilea rînd, numele voie,·odului, cu răspîndire ra,ră în onomastică 23 , Bybarch, poate de rezonanţă
turanică 2 4, sugerează o situaţie mai timpurie, cu similitudini faţă de ceea
ce Nicolae Iorga numise simbioza româno-cumană. Numele de acest gen
nu constituiau o excepţie, ele existînd pînă în epocă tîrzie. în urbadul Şi
riei din 1525, apare alături de un Coman, chiar o familie cu numele voievudului din secolul al XVI-lea, a lui Petre Bibarzch, trăind nu departe
de Hălmagiu, la Blăjeni (Blasan Falwa)<4. Faptul nu ar fi ie;;it din comun,
cunoscută fiind activitatea depusă de Ladislau al !V-lea Cumanul de a
dispersa grupările cumane pătrunse in Transilvania spre mijlocul secolalui al XIII-lea şi ulterior, pentru a le stabiliza şi sedenta["iza. între regiunile care au frn:.t angajate în această acţiune se afla şi bazinul Crişurilor,
depresiuni în a:îndul cărora intra fireşte în discuţie şi Ţara Crişului Alb 25 •
O colaborare ca atare este de presupus, la structurile de veche tradiţie
autohtonă ,adăogîndu-se acest element nou.
1n cadrul raponurilor întire satele din Ţara Crişului Alb şi domeniul
regal maghiar în organizare în a doua jumătate a secolului al XIV-lea,
par să fie existat o serie de delimitări treptate, în final ,autoritatea domenială acoperind întreaga arie în discuţie.
Documentar, la sfîirşitul secolului al XIV-lea erau menţionate în '.fara Crişului Alb, cinci distrkte !româneşti. Hălmagiul, la care se adăogau
Ciuci (Virîurile), Căpîlna, Arăneag şi Cladova - enumerate de la est spre
vest - împreună cu exploatarea de a1.1r de la Baia de Cri,ş, constituită deja în domeniu feudal aparte, erau donate în 1390 de către Sigismund de
Luxemburg ca partinenţe ale cetăţii Şiria, comitelui de Timiş, Ladislau
Sarow 26 •
Data la care Hălmagiu este inclus în cadrul domeniului regal tnnsformat în domeniul cetăţii Şiria este dificil de precizat, dar se poate
restrînge în timp la secolul al XIV-lea, ca urmarr-e a noii organizări datorate măsurilor angevinilor.
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In 1331 Şiria era amintită pentru prima dată d1,ept oastru regal. ln
-u.J.'lma morţii castelanului cetăţii, atribuţiile acestuia au fost preluate de
un anume magistru Anton, care prieia cu această oaazie şi funcţia de comite al Za1~andului. La acea d.aită posesiunile numite ale Şiriei se găseau
circumscrise îndeaproape cetăţ.ii, limitîndu-se la citeva sate, pe un afluent
al Crişului Alb, Cigherul. Doar două dintre aşezările menţionate cu aoes.t
_prilej, GaLşa şi Mîsca, reapar în documentele secolului al XV-lea 27 •
Este de presupus că după această dată satele Ţării Crişului Alb evoluează în sensul constatat şi pentru alte :regiuni transilvănene,
făcînd
posibilă încercarea din 1390, mai sus amintitu, de a dona întregul domeniu
unui feudal maghiar. Dania nu a devenit efectivă deoarece un an mai tîrziu, domeniul Şiria se regăseşte în documente într-o dispută între rege
şi nobilii săi, în urma căreia S--<B. hotărit ca domeniul să ;rămînă sub autoritate regală. In consecinţă, comitclui de Timiş i se dădea în 1391, în cadrul unui schimb, -cetatea Ujvâr cu domeniul înconjurător din comitatul
Vas 28 .
De-a lungul secolului al XIV-lea, aria satelor conduse de cnezi s-a
restrîns treptat, feudalitatea românească asimilîndu-se unui statut ce
viza subordonarea autorităţii iniţiale, străvechi :româneşti, :aceleia mai recente maghiare, cu care a venit în contact nemijlocit şi ale cărei presiuni
le-a suportat continuu. Aoest transfer lent de autoritate a fost marcait pe
plan administrativ prin crearea districtelor româneşti, formă organizatorică care se suprapunea in fapt pe cea reală constituită de cnezatele şi
voievodatele locale29 • In măsura în care cnezii sau voievozii a·u fost rutraşi
spre a colabora, intrînd în categoria „familiarilor'" castelanului cetăţii Şi
ria, ei au fost întăriţi în posesiunile lor, unii aujngînd să cumuleze funcţii pe o Zl()nă mai întinsă, aşa cum va fi cazul familiei voievodale Moga.
Primii despre care ,avem ştiri în acest sens sînt cnezii din Crişcior,
Bîlea din Crişcior, fiul lui Boar, era întărit în 1404 în posesiunea unor sate din distdctul Crişul Alb - ocazie cu care apare menţionat pentru prima
dată şi districtul - între care Rişca 30 , Sără'~el şi Zdrapţi, pentru „meritele
şi serviciile" aduse riegelui Sigismund3 1.
In .aceşti ani apare pentru prima dată şi o familie Moga. Şe.rban, fiul
lui Moga de Crişul Alb, se judeca în 1410 cu anume Bogdan în faţa voievodului Petre şi a adunării cnezilor din districtul Beiuşului.3 • Despre o le. gătq.ră a acestui Şerban Moga cu familia cu acelaşi nume, atestată documenta[", spre mijlocul secolului 1a Hălmagiu, nu s-au p~tr:at ştiri.
Pentru secolul al XV-lea sursele devin mai bogate, domeniul Şiriei,
în funcţie de care apar toate satele Ţării Crişului Alb, triecind în diverse
· posesiuni, odată cu cetatea. Intre 1439 şi 1441, cetatea Şiria a fm,,t centrul
unor confruntări de interese, oaire au avut drept oonseoinţă confiscarea ei
de către reg~le Atbert, de la ultimul posesor, Gheorighe Brancovici. Cel
· care a preluat-o de drept ,a fost comitele Aradului, Ladislau Maroth 33 •
Există inoertitudini asupra deposedării efective a lui Brancovici deoarece
. a~st': dărui_ icetatea în 1444 lui Iancu de Hunedoara3 4, Cam în a~eeaşi perioada, Lad1slau Mar-oth era amintit în funcţia de castelan de Marnth
·
..aflindu-se însă la Bai,a de Cris35
·
'
2
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In fiecare dintre donaţiile amintite, satele regiunii apar enumen.te
toate, fără vreo ordine prioritară, fapt care ar putea ridica întrebarea într-un fel, asupra măsurii în care stucturile locale mai jucau vreun rol. Este de observat că în ultima donaţie, aceea din 1444, llălmagiu, care se regăseşte între districtele subordonate cetăţii,
apare cu menţiune unei
apartenenţe din timpurile cele mai vechi.
La data donaţiei, nouă era aitestarea unui district al Ribiţei, ceea ce
confirma desăvîrşirea procesului de asimilare organizatorică şi probabil,
implicit, marca c, recunoaştere cu drept nobiliar a cnezilor locali=l 5• Fină
atunci singura ştire despre existenţa satului a oferit-o pisania bisi::-ricii
cneziale din sat în care este înscris anul 1417a7 •
Important în acelaşi context este şi menţionarea expresă a românilor
„castrensi", dacă se ţine seamă de conjunctura politică în care Iancu de
Hunedoara primea în subordonare feudală directă şi structurile cneziale
din Ţara Cri~ului Alb. Faptul se îmbină organic cu rolul atribuit regiunii
în planuril2 de apărare, în caz de necesitate, a Transilvanieb 8 • Cele trei sute de banderii pe care trebuia să le pună la dispoziţie comitatul Zarandului, însumau practic numărul cel mai substanţial de oşteni oferit de comitatele din sud-vestul Transilvaniei, regiuni în care sub aspect organizatoric cnezatele româneşti ofereau efectivele preponderente 39 • In rîndul celor
înrolaţi de Iancu de Hunedoara trebuie să se fi aflat şi cnezii din
'fa:ra
Crişului Alb, un rol conducător revenind familiei
voievodale Moga. Se
poate estima că afirmarea sa a avut loc cu această ocazie, fapt care a permis ascesiunea în rîndul familiarilor lui Iancu de Hunedoara a voievodului
şi a fiilor săi.
Iniţial poziţia voievodului din Hălmagiu pare să fi fost asemănătoare
cu aceea a altor voievozi locali, cărora li se adresau apeluri pentru rezolvarea unor probleme curente ale domeniului cetăţii. Astfel, în 1445 Ladislau Maroth se adresa „voievozilor noştri credincioşi'" (vaivodis nostris,
nobis dilectis), Moga, Ladislau de Bolya, Ştefan de Birtin ,Ioan de Fenywpataka, Ştefan şi Ioan de Ribiţa, pentru pricini legate de un proces al iobagilor de pe domeniul Băii de Criş • Un an mai tîrziu, voievodul Moga se
afla numit alături de oficialul castelului Maroth, într-o cerere în legătură
cu activitatea monetariului din Sibiu, venit la Baia de Criş 41 •
Un moment deosebit îl reprezintă anul 1451, cînd Iancu de Hunedoara îl confirma pe voievodul Moga, împreună cu fiii săi Mihail şi Sandrin"2, în posesiunea voievodatelor Căpîlna, Hălmagiu şi Băiţa. Este semnificativ că întărirea, care presupune în fapt un aot de danie mai vechi,
însemna totodată şi concentra.rea unei importante forţe militare. Aria
geografică a posesiunii lui Moga cuprindea peste 120 de sate~3, depăşind
ca întindere Ţara Crişului Alb în sensul irestrictiv, alăturîndu-i-se acum şi
voievodatul Băiţei axat pe valea unui afluent al Mureşului. Practic această reinvestire a voievodului premergea ca moment efortul de vîrf sub
aspect militar, al acţiunii antiotomane a lui Iancu de Hunedoara.
Data me-nţionată reprezintă şi punctul de extindere maximă a cunoştinţelor actuale asup~a situaţiei Ţării Grişului Alb. Documentele secolului al XV-lea nu oferă mai mult pentru estimarea gradului de comple40
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·xitate a organizării voievodale, a relaţiilor de structură în inrteriorul ei
şi a măsurii în care ea reflectă o situaţie de fapt, în mod cert mult mai
veche.
To.tuşi elemente pentru o reconsiderare sumară a situaţiei există şi
se datorează publicării în anii din urmă a urbariului domeniului Şiriei din
.anul 1525"4•
.Spre deosebire de documentele cunoscute din secolul al XV-lea, satele se găsesc încadrate în urbariu după .pertinenţele cărora le sînt subordonate. Cele 120 sate ale domeniului regal sînt cuprinse în
două mari
subdiviziuni domeniale, lăsînd desJChisă posibilitatea unor analogii cu situaţii din secolul anterior.
Prima subdiviziune o constituie pertinenţa de Baia de Criş, car-e cuprinde alături de satele apropiate, subordonate direct, două voievodate,
aflate în urbariu sub genericul „voievodatul mare şi cel mic al lui Şt~fan
Moga'". Urbariul face distincţie intre cele două formaţiuni, menţionînd în
:final că unul ,din voievodate se afla sub conducerea voievodului Botha,
probabil subordonat lui Ştefan Moga.
Cu prileJul &oesta apaJrle posibilitatea de a delimita teritorial autMitat.:·a mai veche a voievozilor, aşa cum trebuie să fi fost în secolele XIVXV. Familii cu numele voievodului Bota apar astfel în satele oare se grupează în jurul Băiţei ,-şi ca atare este de presupus că formaţiunea respectivă îi aparţine într-o epocă anterioară 45 în timp ce familiile cu numele
Moga sînt grupate într-o zonă mai la nord 46 •
A doua mare subdiviziune a domeniului se suprapunea ţinutului
·Căpîlnei, care indudea la rîndul său două voievodate, geografic corespunzind ultimelor depresiuni întramontane de pe Crişul Alb. Conducătorii
ultimelor două voievodate nu sînt menţionaţi~ 7 •
Menţiunile sînt deosebit de interesante în măsura în care realităţile
cunoscute la începutul secolului al XVI-lea pot fi proiectate peste cunoştinţele mai sumare ale secolelor anterioare.
Faptul că proiedarea în
timp are un grad ridkat de versimilitate o arată dispunerea pe o hartă a
satelor cunoscut~ şi menţionate, aparent fără o ordine oarecare, în documentele secolului al XV-lea, ele concentrîndu-se în acest caz, semnificativ, în jurul cîtorva centre, cum sînt Căpilna, Hălmagiu, Vîrfurile sau
Baia de Criş (vezi anexele I şi II). ln fond, grupările sînt în jurul centrelor care la sfiirşitul secolului al X:IV-lea dădeau numele „districtelor" româneşti din cuprinsul domeniului regal.
Proiecţia de hartă pentru satele ordonat
enumerate la 1525 nu mai
corespunde <lecit parţial împărţirilor menţionate în subsidiar în urbariu
,·(vezi harta). De acea1stă dată faptul punctează, pe de o parte, o situaţie
_tradiţional pă'Strată în conştiinţa autorilor urbariului şi, pe de alta,
consemnează un proces fires·c de disoluţie a or,ganizărilor cneziale primare,
în condiţiile dezvoltării domeniului feudal complex.
ln cackul acestui ultim proces se constată dispariţia a numeroase a~ezări din secolul al XV-lea, în special în ţinutul Căpiln:ei, paralel cu apari,ţia altora48 • Dispunerea lor nu mai prezintă aceeaşi conicentrare pe hartă în
· timp ce în urbariu se reflectă concomitent dispersarea mai mare a familii27
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lor care, din satele de origine, ajung prin înrudiri sau deipla1sări, la distanţe relativ mari de punctul de plecare. Exemplul cel mai concludent H
9
oferă însă~i familia Moga, care arie ramificaţii în întreaga regiune~ •
1n sfirşit, poate cel mai semnificativ fapt îl constituie menţionarea
numeroşilor cnezi şi crainici, care apar în fiecare sat mai mare şi sînt
peste douăzeci numiţi în urbariu - , uneori mai mulţi şi din familii diferite în acelaşi sat 50 •
Dispersarea accentuată a satelor şi oamenilor constatată în datele urbariului nu trebuie considerată neapărat ca o caracteristică a începutului
de secol XVI. Mai curînd eliberarea din tensiunile politice ale epocii lui
Iancu de Hunedoara par să fi coincis cu începuturile procesului. Trecerea
de-meniului Şiriei în posesiunea familiei Bathory în 1464 51 , lipsa unor solicitări de ordin extern mai pronunţat care să impună o coeziune şi o autoritate sporită a cnezilor asupra satelor pe care le conduceau, au favorizat
probabil reducerea treptată a r•)lului unităţilor organizatorice, pe care, în
fond, le reprezentau cnezatele secolului al XV-lea.
Paralel au sporit răspunderile şi îndatoririle individuale ale sătenilor
în cadrul sarcinilor impuse de domeniu. Una dintre îndatoririle cnezilor în
timp de pace a constituit-o tocmai .asigurarea bunei desfăşurări a prestării
52
obligaţiilor cerute de domeniu • De altfel, o expresie a d:=-Sfăşurării acestui
proces o exemplifi~ă, spre sfîrşitul secolului al XV-lea,
prezenţa unor
cnezi şi voievozi români, asimiliaţi în drepturi micii nobilimi, între cei
care depun mărturie într-o scrisoare trimisă de adunarea comitatului Arad
regelui Vladislav! 3 • La data emiterii documentului (1494), un membru al
familiei Moga, Ladislau, ajunsese în funcţia de provisor al domeniului ce5

tă1,ii Şiria ".

Faptul ar putea explica lipsa Hălmagiului între aşezările enumerate
în urbariu. Familia voievodală Moga încetează de altfel a mai fi menţio
nată în legătură cu Hălmagiul5 • Includerea satului în posesiunea unei familii nobiliare m2ghiare este foar'te probabilă, aicesteia aparţinindu-i
castelul fortificat cu ziduri şi şanţuri semnalat în centrul satului 56 •
întrebării dacă acesta suprapunea reşedinţa voievodală din Hălmagiu,
sau dacă aceasta se afla în aHă parte, numai cer,ce!tări arheologice care să
continue sondajul început în 1974, i-ar putea da răspuns.
A!celeeaşi familii ar put€'a să-i fie atribuită ,şi încercarea de construire
a unei biserici catolice în imediata vecinătate a·. satului actual5 7• In condiţiile nesigure ale secolului al XVI-lea, cind Hălmagiul ajunge o localitate
apropiată de hotarul voievodatului şi apoi a principatului Transilvaniei,
mereu sub ameninţarea incursiunilor otomane 5e, relaţiiLe .şi legăturile anterioa:r,e stabilite cu zonele învecinate au căpătat alte aspect€', considerabil
schimbate faţă de perioada organizării voievodale 59 •
Situaţia Hălmaigiului şi rolul jucat de aşezare şi de castelul fortificat
în ansamblul ţinutului în secolul al XVI-lea poartă amprenta uno.r condiţionări noi istorice şi ca atare ele nu mai fac obiectul considemţiilor de
faţă, necesitînd o tratare aparte într-un studiu viitor.
5
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NOTE
initia,tie de Contrul de Studii şi Cercetări de IstorLe c;i Teor,ie Militară în
colaborare cu Ins1itulul ele Arheologie din Bucureşti ,în primăvara anului 197:l.
2 Sondr1je arhEologice a intreprins în vara anului EJ73 Dan Căpăţînă, cercet.1.t,,r la
CSCITM, la biSl'rica din deal (.,La criptă") şi în centrul satului, pe locul vechii fortificaţii din ::ecolul al XVI-lea. ,tn 1974, cercetările au fost reluate cu prilej'.11 lucră
rilor de resLau11ane ,a bisericii din s.at, in:ţia,te de Direcţi.a Mci:tumetntielc,r bt-:dce :;i
de artă, de către un colectiv sub conducerea dr. Radu Popa.
3 Aşa cum s-r1 ob~Nvat recent la Conferinţa naţională de Arheologie de la Suceava
(mai 1974), lipsPsc studii integn;te care să epuizez(' sub aspect istoric şi arheola~Jic
problematica 1;nui complex sătesc medieval.
4 Pcsty Frigyes, Ma.gy,arorsza,g helynevei tărtene-11, Iăldrajzi es nyeJ.veszeti tekin-tetbe,n,
I, Budapcst H\88, µ. 28--129.
5 Marki Sondor, Aradvci..rmegye es Arad szabac/ IJralyi vci.,ros ,lărtenele, I-II, Arad
1895 şi idem, A.radvckmcgye kronykaja, I, mss. la Biblioteca municipală din Arad.
6 MagN Trnian, 7'inutul J-lălmagiuJui. Monograiie. Cadru istoric. I, Arad 1938.
7 Silviu Dragomir, Vechi biserici din Zararnl şi
elitarii lor din secolele XIV şi XV,
Cluj n130 (ex.tras din „Anuarul Comisiunii moHumenlclor istorice penim Tran'>il,·ania pe anul 1929").
8 Metodologie în general încetăţenită în cercetarea secolelor Xlll, XIV,
expusă la
Raclu Popa. T,ara Marnmtm•şuluj ,în veacul -al XIV-lca, Bucureşti 1970, passim.
9 Datele despre Tara Crişului Alb în se..:l'iele c1mintitc nu se
rezumă doar la 'llonografiile citate, informaţii nesistematizate cuprin,înd şi: Silviu Dragomir, Studii din
istoria mai veche a românilor de pe te,ri'.orjuJ diecczci .arădene, în „Trar1silvanic1u,
XLVIII, 1917, 1-6, p. 12-13; N. Drăganu, Românii în veacurile XI-XIV pe l>a:~1 !oponomiei şi onc,masticei, Bucureşti 1933; Octavian Lupaş, Voivozi şi cnezi romani
în judeţul Ara.d, Ariad, 1941; S. Dra,g,ornir, S. Belu. Voievozi, cnezi şi crainici la romanii di11 Munţii Apuse,n.i şi din regiunea Bihorului i1: evul me::liu, in „Acta Mu,.::,ei
Napocl'nsis", 3. 1966, p. 173-181; idem, Cont ribu/ ii la istoria aşezărilor r0mâ.neşti
diir. Munţii A,::u,se.ni (•secolele XIII-XIV) în „Cumic:IJav,a" V, 1968, p. 67-70.
lQ Gyorgy Gyorffy, A.z
Arpad-kori magyaro,rszci.g tur.tcneli !ăldrajza, Budaµc,t, 19G6,
p. 574. Anon:mu" vorbeşte de un prim comite al Zarandului în anul 907 (cf. Gc~la
Hungarorum în llVoCTrcle Js,toriei românilor, cd. G. Popa-Lisseanu, Bucureşti, 19"/4, I,
p. 65). dar efectiv, î1: documente, comitalul apare abia în al doilea rlecen\11 1I ser:olLiui al XIII-1,ea; St. Pascu, Voievodatul Transi/va,niei, Cluj, 1971, I. p. 134-135.
1 1 Intre altele vezi intra nota 32.
12 O descriere sumară la Tr. Mager, op. cil., p. 17.
13 Pent1
ru suc.cesiuni cr,onok:,gice în îr1trnne:erilc de s,a,~e om,::cn:m,z, vezi şi Şt. Pi:iscu,

1

Cereetăr.i

op. ci!., p. 224--225.

Între sat0Le oaire îr:,t,r-o Qpocă ma,i tîrzie au ţinut de di-:ilrictul Hă'lmă,;1,elulu:, numai
două, Tîmoviţa şi Sî,rbi, sînt menţic,niate în s,ecolul al XVI-iea, l,a
1525, r•e131J-ecitiv
151î6. Luncşoara (Vo~-<loci), Poenari şi Ţoheşti par a fi creaţii Urzii ele sec:Jlul XVIII
(prima menţiune lc1 1760, cf. C. Suciu, Dicţionar Jstoric al Iooalilă/ilor din Transilvania. I, p. 3G8 şi II, p. 48 şi 213). Oricum chiar primele sînt elatale tirziu în rnmparaţie cu Hălmc1giu şi satele aferente lui (Băneşti, Bodeşti, !oneşti 1445, Brusturi
1464, etc.), şi par <1 fi emanaţii ale acestora din urmă, dintr-o fază în care dispersarea şi circulaţia familiilor săteşti devenise un fapt curent, poate şi sub ameninţarea permanl'ntă otomană pentru zona aceasta, din prima jumătate a secolului c1l
XVI-iea.
15 Lenk lgnaz von Treuenfeld, Sibenbiirgens geogro.phisch, topographisch, :;talistisch
Lexicon, Vie:na 1839, II, p. 277 (Hălmăgel), III, p. 144 (Hălmagiu).
16
Marki S., Aradn'.11megye ... lă,r.tenet,e, I, p. 129 şi 433 apud O. Lupaş, op. cil, p. 15
şi Tr. Mager, op. cil., I. p. 31 şi 87-88. Mc'lrki a.r fi văzut numai pietrele ele iundaţie
ale bisericii coustmitf: după un plan în cruce cu braţe egale, avînd lungim8a. ele
27 met-ri, lăţimea n,a,v,ei de 9 metri, zidurile •avînd grsoi1me1a de 0,80 me~ri.
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Sondajul aI1heologic iniţiat de Dan Căpătînă în 1973 a fost continuat de autor în vara anului llli4.
IB Monumente de rit ortodox sÎălt semnalate în literatură la Cenad vezi întreaga
discuţie cu biLliografia la R. Teodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident ,la inceputwiie
cult urii medievale române.şti (secolele X-XIV), Bucureşti 1974, p. 74-78, sau la
Voievozi-Bihor, mănbstirea aflată pe un· loc cu loponim asemănător; ci. R .Popa,
Valea Bistrei în secolele XIII-XN. Cercetări documentOJre ,.şi arheologJce în nordul Bihorului în voi. Centenar 1'-1uzeal Orădea,n, O:rad.ea 1972, p. 215-2J19.
19 Almaş (jud. Arad), în secolul al XIV-iea lingă centrul voievodal al Căpîlne:; Documente privind istoria Româr::Iei, C. Transilvania, V€•a•cul XIV, III, p. 249-250. (în
continuare DIR, C.).
2° Căinelu de Sus (jud. Hunedoara), menţionat la 1330; cf. ibidem, II, p. 31G.
2 1 Zimmermann-\Nnncr, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sicbc11bi.i;7cn
II, Sibiu 1897, p. 572.
22 Pentru comparaţie vezi R. Popa, Ţara ,'v1aramureşu.Jui, p. 208-214.,
2 N. Com~t,antinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti 1963, p. 422.
3
2 4 Cf. D. Prodian, Domeniu/ Şiriei la 1525, Cluj 1962 (extrias din „Anu•arul
Ins,titutului
de Istorie Cluj", t. lII 1960, p. 76).
25 Potrivit întelC'grrii încheiate în 1279;
Hurmu.:bki, Documente privitoare la istoria
romunilor, Cucureşti 1887, I, 1, p. 426-429; DIR, C, veacul XIII, II, p. 217--222.
26 E .Lukinich, Documenta historiam Valachorum in Hungaria
illustrnl/llia, Budapesta
IY41, p. 3!!4---399. Ladislau, fiul lui Petru de Sarow, comitele de Timiş; este vorba de
un singur personaj istoric ,nu de douci ca la S. Dragomir, S. Belu, Conmtribuţii ... în
loc. cit., µ. G8.
7
~ DIR. C., veacul XIV, III, p. 30-31.
~ 8 0ocumenla V alachornm, p. 405--407, la 31 iunie 1391.
27 R. Popa, op. cil., p. 208; Jsto1ia RomânJci, Bucureşti, 1962, II, p. 263.
'' '....atul a trecut mai tîrziu în posesiunea Băii de Criş printr-un act din 1427 (Hurrnu,.a,ki, Documente, I. 2, p. 542-543), poate, rărnîne de stabilit, în urma depoes.dării
( e ar fi urmat pedepsirii cneazului din Crişcior în 1415, amintită de N. Drci.g;inu,
op. ciit., p. 302, care trimite inexact 1,a J. Kemeny, Ober die ehemaligen Knese,n un-j
henesi•a!,? der W nlachen in Siebenbilrgcn, în „Kurz Magazin•, II, 1846, Braş•J\", p. 125
3l Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. 433-434. Sediul districtului Crişul Alb (Fej,?rkeres)
era probcibil 1,, Crişcior, aşa cum presupune N. Drăganu, op. cit., p. 312. Pentru
starea socialii a famH;ei cneziale de aici, portretul votiv din biserica cnezială este
deo&eb~t de SJemnifioativ; vezi Vasile Drăguţ, Pictura murală din Tr:a,nsilvci,nia, Bucureşti 1970. Dam.ii şi conJirmăni asemănăito•are în esenţă primeau în ace•laşi context şi
oserie de cnezi din Hat€•g (Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. 428, 432, 433) şi din Banat (ibidem, p. 436--437).
a2 ibidem, p. 469.
3~ D. Prodan, op. cit., p. 1.

17

3'i Ibidem.
35

36
37

38

39

Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. 729.
Ibidem, p. l,98.
S. Dragomir, Vechi biserici... p. 250.
Prima meliţiune penlru participarea românilor din Ţara Crişului Alb în armata regală datează clin anul 1362, cînd Ludovic I îl convoca pe Andrei, castelanul de Şiria
,.cum universis ol•ach.a.Us ... tam peditibus, qu1am equ.ilis ... "; Documenta Valachorum,
p. 162. Pentru ~.r,colul al XV-iea vezi Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. SY8. Asupra importantei steagurilor participante la oastea Transilvaniei vezi Şt. Pascu, op. cit. ,p.
256-258.
Observaţii în legăturii cu rolul militar al cnezilor în secolul al XIV-iea la R. Popa,
O spadă medievală din Valea Streiului şi cîteva consideraţii istorice Jega!e ele ea
în „Sargetia", IX, Deva 1972, p. 82, 83, no:tla 9; vezi pemru
ocm1Jri•butia
cnezilo,r
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în
transilvăneni în perioada discutată Şt. Pascu, Rolul cnezilor di.n Tra11silva.1ia
Jupla anliolomană a _lui Tancu de Hunedoara în „Studii, Cerc. Ist. Cluju 1957, 3, nr.
1-4, p. 25-67.
1,0 Hurmuzaki, Documente. XV, 1, p. 33.
H Ibidem, I, 2, p. 729.
42 Tr. Mager, op. cil., I, r1nexa.
Situaţia

sc1.telor în anexă I şi II.
D. Prodan, op. cit.
45 Spre exemplu la Crăciuneşti, Ormindea, Călimăneşli ,Trestia,
Peştera; ibidem, p.
66-67. Vezi şi harta.
46 La Bul7Jeşti, unde sînt tr,ei fiamilii, 9au la Br,atunra; ibidem, ,p. 69, 78.
1,1 IbJd,e,m, p. 100.
48 Es.te pasilbil şi firesc ca unele 9a,t-e ,să se fi contopit siau ·să-şi fi s,ohirnba1t dc,ar dienumima; Şt. Pascu, Vcievodalul Trnnsi:vanjei, p. 224.
47 Sînt menţionate în urbariu la 1525 familiile din satele Brotuna,
Bulzeşti,
Căpilna.
La fel este ~.cmnificalh·ă menţionarea a patru familii cu numele Halmaqi (Balco,
Nicolae. Stan şi Simion) în Secaşul de Jos în tinulul Gipilnei; cf. D. Prodan. 'l/J. dl.,
p. 81.
.
50 în le·;iătură cu e,·olutia rol~lui cnezilor români transilvăneni pină în S(•coluul al
XIV-lea !.1,ita d(· articole a Mariei Holban este absolut necesară de consullat. Vezi
între altele: Mărl11rii asupra roluJui c,nezilor pe marile domenii di,n Ba,n,at în a doua
jumătate a s-ecolului al XIV-iea în „SMIM", II (1957), p. 407-420 sau V.aria-tions
historiqu.e.s sur le probleme des cneze-s de Transylvani,e în „Rev. r,oum. d'hiE1t".
IV, 1964, 5, p. fl01-!J23. Despre rolul cnezilor în secolul al XIV-iea vezi: Iosif Pataki, Dor.ieniu/ H~!nedoarei l,a }nceputul seco/u/:.1i al XV I-le.a, Bucureşti, 1973, p.

0

41,

G1
52
:, 3

LVI-LXXI.
D. Procian, r„p. ·c ii., µ. 2.
I. Pataki, op. cil., µ. LXIX.

O. Lupcş, oµ. cit„ anexă. Intre personajele amintite se aflau Ladislau voievod de
Nicolae de Ribita, Sandiriu Bota (fiul lui Mogia ami-n1ti.t în 1451?), Toma de
Aciua, Dau rnf'a7 rle Căpîlna, Ştefan cneaz ele Buchavita, Stanislav cneaz de Şoi
muş, etc.

Arăn€•ag,

54

Ibidem.

O familte cu ,acest nume reapare abi,a în 1651-1652, cînd un Gabriel Mo,gia îşi ză
logeşte unele pt.mînturi; Marki S., op. cil., p. 204.
56 In 1604 era fomilia Kasza, castelul fiind amintit
atunci ca veche posesiune a lor;
ibidem, p. 194 şi Wolfgang de Bethlen, Hisloria de rebus Tr,ansiJv,anicis, Cibinii 1,93,
t. VI, p. 53.
57 Aflia1tă pe locul denumH de localnici „La criptă", unde s,ondajul a,nheologic a
foi.sit
efectuat ele c:ole9ul Dan Căpăţînă, de unele dintre observaţiile căruia ne-am fo_
losit aici.
58 Tr. Mager, op. cil., p. 48-52.
- 59 Interesant de -observat şi de studiat este menţinerea vechii tradiţii a organizării cneziale pîn,1 lo. ~firşitul secolului al XVIII-lea şi mentalităţile locuitorilor din regiune
derivate din siiuaţia aceasta. Date numeroase oferă în acest sens Silviu· Drnuomir,
Istoria de.,robire; religioase a românilor din Ardeal în secolul al XV III-iea, Sibiu
1920-1930. \."Ol. 1-IJ.
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MENlllJNILE DOCUMENTARE ALE SATELOR DIN 'fARA
I. Voievoda1ele lui !>lelan Moga şi Bota

*

l'ir.

crt.

Denumirea
actuală

---2

Dc-numire3 în
documente••
3

Situarea
actua'lă

5

--

I. E•1ldovin
2. Basarabita
3. Băneşti
4. Blăjeni
5. Dodeşti
G. Brotuna
7. Buceş
8. P.ucureşci
9. Bul:iieşti
10. Căinelu
de Sus
11. Căraciu
12. Ciunqani
13. Ciunqul
14. Crăciuneşti
15. Orişan
16. Curechiu
17. Dobroţ
18. Draqo,thafalwa
19. Dumbrava

ld,:,m
Gyewnfalwa

rlispăru,t

-

jud. Hun.

20. Dupăp:,atră
21. Fenyewp3tak

Dupapia,tra
Idem

jud. Hun.
dispărut

*

**

Baldowin
Basarabicya
Felsewbany•J.
Blasan Falwa
Boqesth Falwa
Bro-thona
Bwczez
I3ukures,th
Bwlchesth
Kayneles'.h
Karachfalwa
Cyo,[]Jg13,n
Chiwngwl
Karac:hon Falwa
Waka
K3posz·las Falwa
Dobroch

jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.
jud.
jud.
jarl.
jud.

Hun.
Hun.
Hun.
Hun.

-

-

143Q

1441
--

--

1.J.3!1
143!1
-143!) 1441
136fl?
1441
-

1330

XVI

7

6

-

1445
1445

1464

-

1525
1525

1451

-

152'i
-- 1525
1445
152'i
1445
152.'i
1445 14G4 152.J
1445 1464 152:i
1445
1445
1445
1445
1445
1445

1525
-- 1525
1464 1525
15:25
152'i
1464 1525

-1439

1445
1445

- -

---

-

1464

--

-

-

-

-

1439

1441

1445

-

-

1441
1441

8

---

143D 1441
1439 1441
-1439 1441
1439 1441
1439 1441
1439 1441

--

Anexa 1
Al.B

Observaţii

Secolele

xv

XIV

4

-jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Arad
j11d. Hun.
jurl. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.

CRIŞULUI

1464

Contopit
1601

Prăvăleni

l:.'86 cf. Doc. Val.,
nr. 297

152'i
15:LS

-

1525
15'.l<J

17B0 la Suciu, I. 154
16 [am; Ztawar kenes

Pe lq. Baia de Criş
REnpare 1733; Suciu I,
213.
1839 la Suciu, I. 2Hi
Pe lîn,gă Ribita

Situaţi,a satelor este aceea menţionată in urbariul domeniului cetălii Siria, la care s-au adăugat satele cunoscute din
diploma de la 1445.
De regulă, denumirea sub care apar satele Ia 1525.
https://biblioteca-digitala.ro

2

3

22. Gr,ohoit
23. Hălmagiu
24. Hărţăgani
25. !oneştii

Groho'.h
Halmaghfalwa
Herchegian
Iw.a,nJ,alw.a

jud. Hun.
jud. Arad
jud. Hun.
jud .Arad

26.
27.
28.
2!J.
30.

Kele:nene1S1tlh
Kemegyech
Kewelesch
Leasa
leaut

dispărut

31.

Leşcioara

Idem
Idem
Idem
Leszn
Lawch
Liszcsora

de Jos

33. Luncşoara
34. Mihăileni
35. NaQoiz,a
36. Obîrşia
37. Ormindea
38. Orosfalwa
39. Peşterea
40. Potingan
41.

Prăvălen 1L

42. Rakos
43. Ribicioara
4-4. Ribita

45. Rişcct
46. Rişculita
47. Rudl3,
48.

w

Stănija

49. Stejărel
50. Tîrnoviţa
51. Tisa
52. Tiuleş,ti

Lonkwy
Lunxora
Mihai Falwa
Na!'.)oyafalwa
Wborsye
Ormynde
Idem
Pes.ther
Potingan
Prew,3l yan
Idem
Rl!b i<.:y or
Riliidlia Ma:re
Rychka
R-ezkulicya
Rwda
Z1haniza
Scropha
Thernowicya
Tisza
Kyofalwa

-

?
jud. Arad
jud. Hun.
jud. Arorl

-

jud. Hun.
jud. Arad
jud. Hun.

-

dispăirUJt

jud. Hun.
jud. Hun.
dispă-i:ut

jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.
dtispăru1t

jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Arad
jud. Arad
jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Arad
jud. Arad
jud; Hun.

-

-

-

-

7

6

1359

dispărut

32. Luncoiu

w

5

4

-

-

-

1439 1441 1445
1439 1441 1445
1441 1445
1439

1441

-

--

1445
1445

-

8

1525

-

1525

-

1525

-

-

-

-

1477

-

1439

1441

1445

-

1525

-

-

-

1477

-

-

1439

1441

-

-

1439 1441
1439 1441

-

-

1439

1441
1441

-

-

-

-

1441

144-1

1417 1439
1427 1439

-

-

1439 1441
1439· 1441
1439
-

- 1439
14-39 1441
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1733 la Suciu, I, 271

1451

1445

-

-

-

1525

1525
1525
1445 1464 1525
1445
- 1525
- 1525
1445 1464 1525
1445
- 1525
1445
- 1525
- 1525
1525
144-5
1525
14-45
- 1525
1445
- 1525
- 1525
1445
- 1525
1445 14o4 1525
- 1525
- 1525
- 1477
1445

Reapare 1760, Suciu,
I. 310
Pe lingă Crăciuneşli
Pe lingă Potingani
?
RE•aipare 1760, Suciu, I.
Rea.pare 1760, Suciu, I.

1760 la Suciu, I, 368
Lînqii Cu.rechiu

1614 la Suciu, II, 6
Pe

lingă Dobroţ

1534 la Suciu, II, 36
lnqlobat Brad
1C50 h Suoiu, II, 59
Lînqă Hărtăgani

lnqlobat Brad

-

1760 la Suciu, II, 198

~

.I:>

I

3

2

53. Tomeş'.i
54. Trestia
55. Ţărmuri
56.

Ţebea

"- - -

5

1445
1445

1464

1525
1523

-

-

-

-

1439

1441

1445

-

1525

-

1441

1445

1464

-

-

-

-

1525
1525

1441

-

jud. Hun.

-

jud. Hun.
jud. Hun.

-

jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Arad

Czebe
Wala Brad
Walya Lonqa

-

8

1441

1439
143:J
1439

Thomes,th
Treslhe
Czermonfalwi1

7

G

-

Reapare 1760, Suciu II,
211
1525 în dom. Baia de
Criş

57. Valea Brad
58. Valea

Lunqă

Cătun

al Luncoiu de Jos

Hll 3 la Suciu II, 229

59. Valea Mare
de Criş
GO. Va\1l
Ol. Uibăreşti
falwa
62. Wyfalw

63. Zrarpti

-143!)
1439 1441
1439 1442

Walya Mayr
Nagh Wacha
Uj-Barfalwa

jud. Hun.
jud. Hun.
jud. Hun.

-

Idem

dbpărut

-

-

-

-

Zeropa

jud. Hun.
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-

1441

-

1464 152-i
1464 1525
- 1525

-

1477

1445
1445

1445

1525

Contopit în Bu-Leni

XVIII

sec.

Anexa II

MEN'flUNILE DOCUMENTARE ALE SATELOR DIN ŢARA CRIŞULUI ALB
II. Voievodatele din ţinutul Căpîlna

Nr. Denumirea
crt. aciluală
1

2

1.

Almaş

2. Alsofalw
3. Avram l•:mcu
4. Balesth

Denumirea în
documente
3

Kiis Almaş
Nagh Almaş
Idem
Achwa
Baylafalwa

Secolele

Situarea
actuală

5

4

1334

jud. Arad

Observatii

xv

XIV

XVI

6

7

1439

8

1515/

Actual un singur sat

1525
dispărut

jud. Arad
dispărwt

1441
1439 1441
1441

1445
1445 1477 1534
1445 1464 1525

Lingă

Dezna

Lingă

Iacobini; cf Suciu
dispare după

II,

1464

5. Băltele
6. Bendefalwa
i. Bogle:z.th
8. Bokorfalwa
9. Bonteşti
1O. Brusturi
11. BuciuvaŞoimuş

12. BuciaVii-ta
13. Criminaz

w
u,

Bath
Idem
Idem
Idem
Boncza Falwa

jud. Arad

1441

dispărui!:
dispărut
dispă,rwt

Brosd

jud. Arad
jud. Arad

BwchJwa

jud. A.rad

Bwchawicha
Idem

dispăru'l

1439

1525
1464 1525
1441 1445 1464 1525
1445
1441 1445
1525
1464 1525

1439

1445

1464

1525
1525

1441

1445

1473

14. Draquh Falwa Idem
15. Ewrwenyes
Idem

dispărut

1441
1441

1445
1445

1464 1525

16. Fînate
17. Felsewhonth

dispăruti

18. Ferichora

Fonazfalwa
Idem
Ferechfalva

1441
1441

1445
1445

-

1525

19. Fyzthetho

Tyzte'lhew

d-:spărut,

1441

1445

1464

1525

1464 1525

a:13păru,t

jud. Arad

1439
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Ar•Jd

295,

1445

dispărut

dispărut

-

ln zona

Gurahonţ

Pe lingă Secaş
Pe lîngă Joia Mare

ln sec. XV patru sate
B., Ş., B. de Sus şi B. de
Jos
Lînqă Buciava-Şoimuş?

La est de Iosăşel Amd
Pe lînqă Almaş - Arad
Pe lînqă la'Cobini Arad
Pe lînqă Gurahonţ
Pe lingă Gurahonţ
Contopit în Must<?şti
sec. XIX
Pe linqă Ahnaş

w

C)

1

-

2

3

.

5

4

1439
1-139

1441
1441

-

-

-

1439

1441
1441

-

-

-

-

-

1439

1441

dispărut

--

dispărut

-

20. Gurahont
Grohonch
21. Hazyachfalwa Idem

dispărut

22. Hernecesth

Idem

dispărut

23. Honţişor
24. hcobini
25. Iliesth

1-luncissor
Zewldes
Idem

jud. Arad
jud. Arad
?

-

26. Jarozilo

Idem

dispărut

EaJva
27. Joia Marc
20. Juqafal wa

Kakoro
Idem,

29.
30.
31.
32.
33.

Kapoln.a
Keerfalwa
Kersefalwu
Lazuri
Lunka
34. Madyafifalwa
35. Marafalwa

36. Mădr-iqeşti
J7. Măguli-cea
38. Mozokesth

Idem
Idem
Idem
Lnzwrfalwa
Lonkaa
Idem
Idem
Madersak
Magywrich
Idem

7

6

_jud. Arad

1306
----

jud. Arnrl

dispărut

jud. Arad
jud. Arad

--

dispărut

-

?
jud. Arad
jud. Arad

-

disrpăruit

jud. Arad

152.5

144.5
1445

1464

---

l«G4

1.525

1445 1464
1445
-

-

1525
1525
1525

1445

1464

1525

143() 1441
1439 1441

1445
1445

-

-

1427

1444
1445

1464

152:J

-

-

-

-

-

dispărut

8

1441
1441

143Q
1427
1439 1441
- 1441

-

-

-

La sud de Gurahont
T'e linqă Mădriqeşti
Arad
Mihael Porkolab la 1525

? 3 fam. Ilie: lv,:in, Mihail
şi Stoica
Pe lînqă Secac-iu;
Mircea cneaz

152'j

1525
1445 1464 1535
1445 1464 152.5
1445
- 1525
1445 1464 1525
1445 1477
1525

-

-

-

1427

1441
1441

-

-

-

-

1439

-

-

1464

dispărut

-

-

1441

1445

-

1525
1525

-

Pe lînqă Iucobini C. Mare şi C .Mică în sec. XV,
intre Bonteşti şi Buc:iava
Llnqă Secaş -- Arad
Pe linqă Secaş - Arad
ConitopH în Alm:15
Pe lînqă Joia Mare
Mora Vazika Kenez

Pam. Mozoka; Mozesty?
1746 \n,lre Slatina de
C'riiş şi
Buhani; Suciu
li, 373

39.

Mus1eş,t-i

40. P,u11,1sesth

Muzta Falwa
Panussa

41. Pop-lstw:mIdem
Pleszkucza

dispărut

1439
1439

1445

-

-

jud. Arad

-

-

42. Plescuta

-

-

43.

Idem

dispărut

-

143()

1441

1445

1464

falwa

Pleşka
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--

1525

lînqă
Şoimuş

Pe

Buciava -

Pe lînqă Gurahonţ
Rel';lpare 1760-1762; Su.
ciu, II, 46
ln apropiere de Almu~

..,;-.~~-

2
44. Plopfalwa
45. Pokafalwa
46. Potyzka

Falwa
47.

Rădeşti

48. Rozthoka

3

Plop
Idem
Idem
Bottyan Falwa
Idem

49. S.1ad

Sadl•.1ka

50. Saadisor

Idem

4
':""-4

,._

,

... -

__.5

~

C"""llil""'"

.

-

--

jud. Arad

.,.,

143ij

dispărut

-

dispărut

jud. Arad

~

-

dispărut

il.371

dispărut

?

-=-

•

,

-

14~

,;e ·-

~~,J,1

7

=- :s

a~ş

144,1

_1,W~

15J5

·-

;1.,5_is

1445

-

...

~J~
144;1

..

-.J!,-:X .... --- -,

;8

Pe ~ă Giuahonţ
F iJ:µl. -~li!,n Bota; lîngij
Baja ,q~ ~rJş

,15,ţ~

--

)US

, ...

,

l~Ş

2 s_a-te ~- şi ,li. de Sus PS

-

-

-

-

-

51.

Se-caş

Also
Felse Zekas

jud. Arad

.,

~39

U.ţ,1

52.

Şoimuş

Solmos

jud. Arad

..

1'a0

1'4,l

i1445

Idem

54. Vîrfurile
55. Wazzwy

f13lwa
56. Wladesth
57. Zeresth
58. Zerpşor

?

-

Chychesth

jud. Arad

•1890

Oszojfalwa
Idem
Idem
Idem

dispărut

-

'

-

--

dispărut
dispărult

........ -

"'
~

-

t52Ş

-

~Ş?Ş

Pcwi. Ditl1'il, Sadisscv-,
B9),{or · ·
'

un

:l~~s

In eyµJ. iJ!l~diu S. de §u-s
şi :de ;{aş. l ţam. Hamia-

-

15j5

CQnJ,opi,t

Pqş~.

--

-

---

-

--

.... - ....... ::. x. -
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--

,

-

-,-

•~!3,-

--=-

ţ~

ta :1-5~5

\!l ~uci,1ya

ŞP,imuş

-

~eel ~t .Saadldka

cat149:~ »iJli~ et Zanmp;
G ~ , 3/, 9~3

1525

M2.i µ;i9 1445. tl9fl -1n:;

-

Joif!

-

-

-

şi

M-~

qy

53. Tryh wnch

A:1:Jn~ş

lîn51ă

-

-

--ll!!t

1,4i1 -1,US 141>4

14;ijl

l~J

-

..... l9

_..

1~5
1:;is

•l~ J~5

-

--

-

"

-1-sit>

-~

-·

F.am. Zt-riqen ,Petre, TQIµ,fl,
TQR,d~
~diu .dis,ti.cic,t

Pe Ullflă ~ilş
6 :fa~. )11~

Pf:! Jlµgij Sp\-!,\Iău Arad
F4m,. :Peng-a, Mihul.
Z~~u !iqgl Dezna 15?.3
S»ci.!-1 JI, -~4-
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HĂLMAGIU,

UN VlLLAGE MEDIEVAL DU PAYS DU CRIŞ ALB (SICLES XIV-XV).
CONSIDERA TION HISTORIQliES .
'
Resume

Des recherches archeologiques effectuees en 1973_:_1974 dans le cadre d'une collabor.aition entre la Direction des Monuments Historiques, ·1e Centre d'etudes et recherches d'hitS,toire et de itheori.e militaire et le Muse-e depart,a,men,tal• d'Arad, Olll mis ecn
va,leur l'existence d'u111 ancien cerutre his,torique roumain da.ns la villa•ge de Hălm.agiu
(diep,airitement d'AJla.d). En parlaiillt de oes premiers
resulrtaits, Ies
red1erches
docu-,
mentaires ont et-e elendues sur loute l'aire geogrJphique ax-ee par le cours superieur
du Criş Alb.
La corrobOO'ation de dmmees offe:rtes par Ies sources des siecles Xlll-e et XIV-e;
avec celles provenant d'une document recemment publie, l'urbarium du dom1ine de
la ciJtadelle de Şiria du 1525, ,3 mis en evidence une andenne structure orţ:ianisa.tor;ique
roumaine da1arut des premiers siecles du feudalism roumain et formee d'une serie de
cnezals el de voi<>vodals. A ses origines Pays du Criş Alb s'est d-etache du Voievodatl du P.Jys des Cni.<;, de Menumoru•t comme une unite hiSltoriques separee. Ult,erieurement, elle a e,volue ,au fur et a me\S'llre du proces de crois•sance demongre.phique SUI'
Ies cOU'fls superieur du Criş Alb, tout en se delimita.Illt plusieures uni les sociaJes et
poli1iques du type du cnezat et du voievodat.
Le poinl qe convergence de ces unites a ele constitue par le villaţ:ie de ·Hălmaqiu
situe cLa1111S l<:1. depre9sion centrale de la zone di:scutee. Autour de Hăhruaigiu · gr,a.vi,tait
"Ies voievodats e-1 Ies cnczats. residanits a Crişcior, Ribiţa, Ciuci (Vîrfurile) et Că pi Ina.
Le dieveloppemern du feudalisme a illllpose g,r,aduellemenl une; nouveille structure
complexe du type domenial, qui s'est superposee sur Ies anciennes formes exi'slantes.
Le r61e des ooezes a ebe graduellemenit re<luit a des atitrihutins ecom.om.iques jasqu'a
la deuxieme moitie du XV-e siecle et au commencement du XVI-e.
Le XV-e siecle a IDJarque un g,and dleveloppement de l'insrtitution cn.eziaLe sur le plan
miliitaire, d,ans· Ies condiitions irnposee par 1,a dlefense de La T!l'al!lsyhnanie e1weI1S l'expansLon ol,tomia[),el Da'llJS le Pays du Criş Alb, La f,amille voivod<:I.Je dPS Moga s'alf'firrne sur
celte voie en' grou,pal!llt autour d'elle la popwlaitiO'll d'apiprnximativemen,t 140 villages
da.rus la lUJtrte ,anti-oltomane conduite par Iancu de !Hunedoara.
L'etude atteste encore une fois l'ulilit-e de la methode retrospectlive dans la recherche des „Pay,s" (tieTTae) roumains du Mogen Âge, dans Ies conditions de l'insufHsance et la dispeJ:1sion des sources his-toriques
concema.nt le
debut du feudailism
roumain.
1
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ECOUL RAZBOIULUI PENTRU INDEPENDENŢA DIN 1877-1878,
IN P ARŢILE ARADULUI
de

ALEXANDRU ROZ

In cadrul lU1ptelor de secole, duse de poporul nostru pentru dreptate
socială şi libertate naţională, un eveniment cu adînică semnificaţie şi deosebite urmări, o verigă hotărîtoare în procesul de formare a României moderne, îl constituie războiul pentru cucerireea independenţei de stat a

României.
In condiţiile dezvoltării economke, sociale şi politice cunoscută de
România după Unirea din 1859 şi după reforma agrară din 1864, cucerirea independenţei naţionale devenise o necesitate obiectivă, întregul popo.r român, indiferent de clasele şi păturile soiciale, ori de grupările politice, fiind prorfund interesat în dştigarea ei. In felul acesta obţinerea in. depeTIJdenţ.ei în 1877 este rewltatul unei cerinţe a întregii dezvoltări a
poporului român, a maturizării în epoca modernă a unui lung proces istork, o încununare a luptei eroice seculare pentru
dezrobire naţională.
Ldee,a independenţei naţionale s-a afirmat ca o puternică forţă motrice a
. dezvoltării societăţii noastre, conoentrînd aspiraţiile poporului, inspirînd
şi călăuzind gîndireea şi aictivitatea celor mai eminente peersonalităţi.
Cauza independenţei patriei n-a fost îmbrăţişată doar de
populaţia
· din vechea Românie, ea a oonstituit o problemă a întregului popor român,
fiind îmbrăţişată ou acelaşi entuziasm şi de românii din provinciile ce se
găseau atunci sub dominaţie străină. Această solidaritate activă era determinată de dorinţa arzătoare a acestora de a se constitui un stat indepen. dent, în jurul căruia să se desăvirşească apoi procesul de formaire a statului naţional român. Printre aiceste provincii „Războiul de independenţă
purtat de România în 1877-78 a avut un puternic ecou în Trans'ilvania,
în rindurile populaţiei şi în presa română" 1 • Pentru că în Transilvania
lupta de eliberare socială şi naţională care devine „trăsătura de căpetenie
a istoriei social-politice a Transilvaniei după 1867", coTIJStituie în· acelaşi
timp „parte integrantă a luptei pentru realizarea deplinei unităţi naţio
nale a poporului român" 2•
A.tît de puternic se va manifesta solidaritatea naţională în Transilva. nia şi prin forme aHt de superioare .şi active, incit „dacă cin~va n-ar fi
39
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cunoscut direct evenimentele din România, le putea intui cu cea mai mare exactitate urmă·rind starea de spirit şi manifestaţiile românilor
din
Transilvania' ' 3•
Participarea activă a românilor transilvăneni la războiul ,, ... neamului întreg, la care fiecare fiu al său trebuia să ia parte, oriunde s-ar afla,
aşa cum îl ajutau puterile" 4 s-a făcut fie ,prin angajarea ca vo-luntari în
armata română ·a unbr ofiţeri sau ·ţărani, ··fie prih ·oferirea Se!"Viciilor -lor
către medici români şi studenţi în medicină -din Transilvania veniţi să
slujească în unităţile sanitare româneşti al,2 ră'ZJboiului, fie ,, ... printr-o
acţiune solidară acasă ... pentru ajutorarea ostaşilor
români în luptă'r.5.
Ajutorarea ost~ilor şi răniţilor în luptă se făcea prin sume de bani, medicamente, bandaje, îmbrăcăminte, iar la sate chiar ,şi alimente, materialele fiind trimise în ... ,,căruţe ·ţărăneşti, înc'ăr1Cate cu lăzi pline", iar
• Ţ ara.
- '"7
,, ... uneori. cu vagoane 1e 1n
In vederea unor asemenea acţiuni iau fiinţă comitetele de ajutorare,
care prin intermediul presei publică arpeluri mobilizatoare, cum este cazul celui din 17 mai 1877 al comitetului de doamne sibiene, unul dintre
primele, publicat de Gazeta Transilvaniei din Braşov· şi de celelalte pe-riotl'ice ardelene. După ce aceste comitete sînt-dizolvate tle către guvernul
maghiar, paralel · cu o puternică reacţie împotriva măsurii considerate
printre altele antiumană, acţiunea va continua prin donaţ.ii şi iniţiatirve
individuale, presa· publicînd şi în acest sens apelurile cuvenite d~ data aceasta, luînd poziţie chiar şi publicaţiile umoristice,
cum
era „Cocoşul Rnşu" care apărea la Braşov. Intre altele, revista publică o poezie
intitulată „La ucazul pentru dizolvarea comitetelor", în care criticînd mă
sura privind desfiinţarea comitetelor, arată: .,Oind românii din Carpaţi '
VI"ind să facă pentru fraţi / OaTecare mici colecte, / Au pus şi ei comitete, I Spaimă, frică, groază maTe / S-a lăţit peste hotare, /- Că se face-o
împărăţie / Zisă Daco-Românie"8 • ~ incit cu toate încercările guvernului maghiar, de a opri acţiunile menite să sprijine războiul pentru independenţă, ele vor continua cu şi mai mult suiaces. Tot mai insistent şi pe
spaţii tot mai largi, foile care apăreau în Transilvania publicau munăr de
număr informaţii în legătură cu mersul războiuluii, însoţite de comentaTii
elogioase la adresa acţiunilor de luptă •a-le ostaşilor români, pubLicindu~se
tot~dată liste întregi cu numele şi felul donaţiiilor făcute de către românii
transilvăneni, -adresindu--se în acelaşi timp, repetate şi· mobilizatoare apeluri la continuarea -acţiunii prin colecte individuale. ~a este cazul acelui ,,Aipel la-Români" publicat la Braşov în 9 iunie 1877 şi semnat de i8
· persoane9 în ca.Te subliniindu-se. că „simţămîntul -umanităţii", ,,iubirea -şi
1.egătura·-de singe nu se- dizolvă decît odată cu viaţa", semnatarii „ca particulari" vin ;;a apela_pentru--ajutorarea fraţilor noştri răniţi în răZJboi,
Ia toţi acei în al ,căror piept bate o fierbinte inimă de Rornân ... 1110 •
Ca urinare a unor :,asemenea ·apeluri ,a,cţiunea- de ·ajutorare va continuaqj1nă fa încheierea: păcii preliminare şi va avea -rez,ultate •deoseb-ite 11 •
Războiul pentru independenţa de stat a
României şi -acţiunile . de
spriJinire a aces~i cauze au cunoscut, şi în ·partea Arooului, un puternic
ecou şi ·o·vie· şi-activă adeziune în rir-rdu:r.il~ 1WPU1aţiei, la fel ca în îrttreaiga
6
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Transilvanie.Ac-c~.ta cu atît mai mult cu cît terenlll ua foarte prielnic
unei 2.sem.enea acţiuni de solidaritate naţională, datorită asu·pririi sodale
şi n.a·~ional2 pe care o aveau de suportat românii din aceste părţi în perioa::1a pre:mergătoaore răzb::iiului, şi care prezintă unele aspecte aparte în
privinţa tendinţelor de d-::iminaţie a Imperiului şi a lurpte: ele eliberare a
maselor populare.
După înfringcrea revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, păr
ţile Aradului au cunoscut întn~gul şir de măsUJri luate de imperiul habsburgic şi apoi de cel austro-unga,r, începînd cu ocuparea At:::idului de
că.kc trurele im1Jcriale, cu de:armarea trupelor lui Avtam Iancu şi acţiu
nile de represalii şi arestări a celor ce luptaseră în tevoLuţ.iei şi continuînd cu separa·rea aidministraitivă din aceste părţi, cu reintro:ducCi'ca unui
regim politirc şi mai reacţionar ca înainte de revoluţie, cu
accentuarea
e~ploată.rii soci.ale şi a asupririi naţionale, ceea ce a determinat o creşte
re a rezistenţei ,şi luptei maselor populare, iar în 1877 o entuziastă adez!lune.
Din pun::::t d:l vedere administrativ între 1849-1U77 situaţia părţilor
Aradului a fost în linii gEnerale aceeaşi, teritoriul fiind însă orsanizat separat şi în consecinţă românii din aceste locuti răm:înîd dcsp~trţiţi 'între
ei. Ţinutul Hălmagiului aa inclus în prin,;:1patul Transilvaniei, iar restul
teritoriului - la fel cu Crişana şi Maramureşul - era inclus în „părţile
ungurene". Acest teritoriu era repartizat circumscripţiei administrative
Crad.ea, fiind împăţit în 7 plăşi solgabirăeşti: oraşul Arad şi pla:şile Arad,
Ineu, Buteni, Chişineu-Criş, Radna ,~i Pîncota. In 18G1, după schimbarea
regimului absolutist cu un regim mai liberal, în oraşul Arad se înfiinţează
un provizorat cu un com,isar regal 12 •
Orgar:iizarea administrativă a ţinutului Hălma:giului este reglementat2. prin Patenta din 4 iunie 1854 da.tă de către tninist€tul de interne,
Justiţie şi finanţe. Conform prevederilor acestui act Ardealul se împărţea
în 10 prefeduri, care erau în subordinea guvernatonrlui din Sibiu. Una
dintre aceste prefecturi era cea a Orăştici, cuprinz:î-1111 9 preturi, p2 lingă
Hă1magiu mai figurînd: Baia de Criş, IHa, Soimoş, Deva, Hunedoa·ra,
Haţ{.-g, Puiu şi Orăştie 13 •
Paralel ,cu introd1,1:cerea unor asemE:nea măsuri aidminis,trative, au fost
luate şi altele ca întărirea aparatului de constrîngere, decretarea stării de
aseci.iu, reintroducerea cenzurii, iar ca limbă oficială, germana.
In a'ceste condiţii succesele obţinu·te de revoluţionarii ,,moţi şi popufaţia locală fără deos<c.fore de naţionalitate''' conduşi de
Avram
Iancu,
Qare 1n 80 de localităţi din părţile estice al'e com-itatului Arad au lichidat
stăpînirea mo-şierimii şi aparatul administrativ al
comitatului au
fost
anulate, împotriva revoluţiei luîndu-se măsl:l•ri represive ce au culminat cu
procesul de la Tribm:1alul din Arad, iar J1)Uter€a de stat a fost încredinţată
nobi1imii conservatoare maghfare'14 •
Urmarea a fost organizarea unor ptuernicc acţi-uni menite să ducă
la obţinerea de dreptUPi sodale şi naţionale.
M,ari frămîntăr.i au foc în rîndul ţărănimii <ilatorffă nobilim"ii care fă
cea totul pentru ,a-~i restabili proprietatea asupra pământurilor ocupate
şi folo'Site de ţărani în timpul revoluţiei, pămînturi răpite ţăranilor în
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deceniile premergătoare revoluţiei de către nobili. Cazul cel mai caracteristic este cel de la Panatul Nou 15 •
La R.adna în 1850 frămîntările determinate de politica privind restabilirea proprietăţilor feudale erau pe punctul să ducă la izbucnirea unei
răscoale, împiedicată doar de intervenţia trupelor imperiale care ocupă
în întregime cercul Radna 16 •
Frărnintări ale ţăranilor au avut loc şi datorită acţiunii autorităţilor
şi moşierilor de a opri folosirea liberă a pădurilor de către ţărani, pe carre
aceştia le ocupaseră în timpul revoluţiei. Asemenea cazuri au avut loc
la Pecica, Miniş, Păuliş, Ghioroc, Cuvin, Mişca, Zărand 17 •
O importantă mişcare a ţăranilor a avut loc în anul 1863 în localitatea Drauţ. La împărţirea păşunii, pînă atunci comună, o parrte care trebuia să le revină ţăranilor le este răpită de către moşier. Adresîndu-se
justiţiei ţăranii pierd procesul, de aceea se adresează printr-o jalbă direct
împăratului, dar tot fără rezultat, întrucît ea ·a fost respinsă.Cînd s-a trecut la aplicarea măsurii nedrepte, izbunceşte mişcarea ţăranilor cu scopul de a împiedica răpirea păşunii. Intervine jandarmeria imperială care
arestează capii mişcării. Ţăranii se opun din nou, căutînd să elibereze pe
cei arestaţi. Jandarmii răspund prin focuri de armă, căzind morţi şi răniţi
din rindul ţăranilor 18 •
O altă cale de luptă a ţărănimii era refuzul de a plăti dijmele faţă
de moşieri şi impozitele introduse de administraţia imperială. In asemenea cazuri împotriva ţăranilor eraru folosite trupele imperiale. In 1850 ţă
ranii din Mureşel refuză plata obli,gaţiilor în bani şi în natură. Se ajunge
chiar la un proces, tribunalul condamnînd pe ţărani la plata obligaţiilor,
ba chiar şi a restanţelor, pentru îndeplinirea prevederrii, folosindu-se intervenţia armatei imperiale 19 • Asemenea cazuri au avut loc şi în alte părţi,
în anul 1852 în comita.tul Aradului folosindu-se intervenţii militare în
21 comune 20•
Paralel cu lupta pe tărîm social, în părţile Aradului se desfăşoară
după 1849 importante acţiuni pentru drepturi naţionale, ca ,şi în întreaga
Transilvanie, urmărindu-se pe lingă obiective politice imediate „stăruitor,
solidarizarea cu ţelurile de unire naţională" 21 • Că lucrurile se prezentau
aşa şi în părţile Aradului o dovedesc rapoartele autorităţilor administrative, din comitat, cum este cel al comisarului imperial din Arad, din data
de 13 decembrie 1852, în care se arată ,, ... cine urmăreşte cu atenţie vigilentă mişcările românilor de aici. .. vede că cei de aici cu A'vram Iancu şi cu cei din Ţara Românească şi a Moldovei sînt în contact pentru
crearea, din nou, a unei ţări Daco-Române ... "22
Printre obiectivele imediate se urmărea organizarea administrativă
a românilor într-o singură regiune şinu separat regiunea Aradului de a
Zărandului, numirea de fun:cţionari români la comitat şi în comune, reformă socială, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale învăţătorilor, biserica
naţională 23 •

In condiţiile existente după înlocuirea regimului absolutist cu cel „liberal" acţiunile pentru drepturi naţionale iau amploare şi mai mare. Românii din Cîmpia .Aradului reuşesc ca în administraţia locală să obţină
270 lucuri din 660 24 •
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Totodată se luptă •pentru c-a limba rcmc1nă să devin:~ limbă ofidală în
administraţia comunelor. In septembrie 1861 de2retcază limba romfmă ca
limbă oficială, comunele: Sîmbăteni, Dieci, Curti'C'i, Şidău, Otlaca, Cuvin,
Covăsînţ, 25 Păulişul-Vechi:.! 6 •Şi altele. La fol procedează Şiria în octombrie

1861, 27 iaT în 1862, conducerea comitatului Ar,ad~ 6 •
In anii un:nători, numărul comunelor care adoptă limba romana sporeşte considerabil. Acest fapt se datoria şi succeselor obţinute în urma
luptei maselor populare, în privinţa alegerii şi numirii în organele administrative, în special după 1864, a unor conducători români. In multe comune vechii notari comunali care nu ştiau limba română au fost înloculţi29.

Desigur că .a<loţ:tarea de către dieta din Sibiu din iulie 1863 -- ,, .. .în
care roIT:.ânii tr:mit cel mai m:a,re număr de deputaţi. . _,,:o a legilor potrivit cărora românii încetau a mai fi o naţiune tolerată, ree:unos-cîndu-se totodată egalitatea confesiunilor şi introduc-indu-se limba română în administraţie, ,, ... drepturi pe care nu le vor mai avea niciodată sub stă
pînirea împărăteasca-' 31 romD.nii - era şi urmarea unor as~mcnca acţiuni
dE"sfă~1Ur,2.te şi în alte părţ.i ale Transilvaniei.
O acţiune importantă în acest timp se desfăşoară în vederea culturalizării poporului. Cu acest scop se înfiinţează în 1862 la Arad „Asociaţiu
ne:a naţională arădeană pentru cultura poporului român'', car.:: la scurt
timp după înfiinţarea sa reuşeşte să treacă de 1500 membri 32 • Preocuparea
intelectualilor din Transilvania· :pentru crearea unor asemenea asociaţii,
nu era întîmr.lătoare. ,,Se credea că înfăptuirea unităţii culturale constituia etapa pregătitoare, neapărat necesară, în lupta pe care o ducea poporul nostru pentru desă'Vîrşirea unităţii statului naţional român" 33 •
Recunoaşlterea acestor drepturi românilor din Transilvania constituia
pentru curtea de la Viena şi o tactică, ,, ... menită să ispiteas1 că pătura conducătoare:: transilvăneană să se desolidarizeze de proectele «Daco~României ►► ••• ';. In acelaşi timp însă, ,, ... criza sistemului de guvernar2 habsburgic devenise ev1dentă" „ şi pentru a se salva currtea de la Viena adoptă
în 1867 soluţia pactului dualist, oeea ce fă•oea, aşa cum spune Bariţiu, ca
în imperiul habsburgic să existe ,, ... două popoare dominatoare şi opt supuse ascultătoare, două limb suverane şi opt aruncate după uşă"" 5 •
In arceste condiţii noi, se va intensifica şi mai mult lupta românilor din părţile Aradului, nemulţumiţi ,şi ei atirt de integrarea Transilvaniei la Ungaria, făcută fără consultarea poporului român, cit şi de anularea
legilor din 1863-1864, adoptate pe baza prevederilor Diplomei imperiale
din octombrie 18G0. Nemulţumirile f:poresc în 1868 cind parlamentul maghiar adoptă legea cu privire la naţionalităţi care ştergea ,, ... dintr-o singură trăsătură de condei, românii, sîrbii, croaţii, slovacii, rutenii şi chiar
gerrnanii'°6 • Legea prevedea existenţa în Ung.aria a unei singure naţiuni,
cea maghiară „una şi indivizibilă", limba oficială a statului devenind cea
maghiară. Folosirea limbilor naţionalităţHor depindea de limitele pe care
le îngăduia ,, ... unitatea ţării, de posibHitatea practică a guvernării şi
a administraţiei şi întruioît o cere în mod necesar exercitarea punctuală a
justiţiei". Posibilitatea mai era ,, ...conrliţionată de cererea a cel puţin 115
3
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din membrii forului respectiv". Aceleaşi sînt normele i«şi JRntru folosirea
limbii materne în administraţia locală şi în justiţie, unde funcţionarii
respectivi erau „obligaţi-' să asigure acest drept „după putinţă" •
Situaţia devine cu atît mai gravă, cu oît ,,Numirea funcţionaTilor şi
judecătorilor era astfel dirijată incit aceştia să nu cunoască sau să nu
potă folosi faţă de cetăţeni altă limbă decît maghiara. Chiar dacă ei fă
ceau parte din rîndul naţionalităţilor, erau numiţi intr-o regiune în care
predomina limba maghiară, sau a altei naţiuni decît cea căTeia apar37

ţineau"38.

Rezultatele nu întirzie să se viadă şi în părţile Aradului. Limba româlimba majorităţii populaţiei, este treptat înlocuită în administraţie,
iar funcţionarii români, destituiţ.i sau determinaţi să-şi dea demisia. Este
cazul notarului Ion Moldovan din Şiria distituit de comitat, sau al lui Filiman Nicolae, notar la Peci'Ca, constrîns, în urma mizeriilor făcute, pînă
la urmă să demisioneze39 •
Impotriva acestei stări de fapte vor lua ati'1:n.ldine deputaţii români
din dietă, intre care era şi Sigismund Borlea (unchi al lui Slavici) ales }a
Hălmagiu, comitatul Zărand 40 • O serie de comune, cum au fost Mîndrulo'C,
Cicir, Cuvin, prntestează împotriva interdicţiei folosirii limbii române,
trimiţînd cîte un apel, reda:cta,t în limba română, Ministerului de Interne
de la Bu<lapesta41 •
Acţiunile pentru drepturi naţionale Se vor împleti cu lupta pentru
drepturi sociale.
In 1869 şi românii din părţile Aradului se alătură celorr ce sprijineau
ţăranii români din satul Tofalu, care în prag de iarnă sînt scoşi de cătTe
„domnul de pfunînt" Carol Aipor din casele lor cu toţii, printr-un proces
aranjat, luîndu-le pămîntul pe care ţăranii îl reluaseră
in 1848. Sigismund Borlea, deputatul de Hălmagiu, lansează o listă de subscripţie, iar
printre cei care îşi dau contribuţia sînt şi intelectuali din Şiria" •
1n 1873 are loc la Păuliş o revoltă a poporului - la care participă şi
Ioan Slavici - determinată pe lingă nemulţumirile de ordin social, mai
ales de cele de ordin n'aţional. Revolta a fost determinată în consecinţă
mai ales de refuzul abuziv al notarului din Păuliş Bildhauer Adalbert, de
a eliber'a acte în limba română. LocuitOTii din Păuliş trimit o reclamaţie
solgăbirăului din Radna, cerind anchetă împotriva notarului. Ancheta are
loc deabia după cinci săptămîni, la 13 februarie 1873. In ziua fixată pentru anchetă s-a prezentat la primărie mult popor şi fără a mai aştepta
rezultatul, prin strigăte şi lovituri în uşa locuinţei notarului, cer înlocuirea lui Bildhauer. Datorită ameninţărilor notarul cu familia sa este nevoit
să fugă din comună. Fuge la solgăbirăul din Radna de unde Se întoarce secondat de comisarul de ordine, prucedînd la înăbuşirea mişcării şi la arestarea unora dintre „rebeli"" 3 •
Intr-o asemenea atmosferă ,şi stare de fapte era firesc ca şi în părţile
Aradului, la fel ca şi în întreaga TransHvanie, evenimentele din România
să fie urmărite cu acelaşi viu şi deosebit interes, de către românii asupriţi
din Imperiul austro-ungar şi să se lege şi ei, de cele mai importante speranţe de realizare a dorinţei puternice de unire cu „ţara" la fel ca toţi român,i.i transilvăneni.
nă,

2
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Dintre aceste evenimente războiul pentru independenţă a constituit
un prr:-ilej deosebit, găsind şi în aceste părţi un adînc ecou şi o vie adeziune. Şi aici, în acele „clipe grele pentru poporul român, sentimentele
de solidaritate naţională s-au ridicat mai presus de hotrele ce brăzdau
vremelnic pămintul românesc" 44 cunoscînd forme de manifestare superioare şi :active, pe măsura însemnătăţii evenimentului.
Ziarele ,şi revistele transilvănene, care au îmbrăţi,şat cu însufleţire
cauza războiului şi caire zi de zi [şi informau cititorii asupra celor intimplate pe cîmpul de luptă şi asupra atitudinii active faţă de acest eveniment a românilor aflaţi sub dominaţia Imiperiu:1rui austro-ungar, erau răs
pindite şi în pă•rţile Aradului, fiind citite mai ales atunci cu un deosebit
interes, pentru că şi aid „cauza ostaşului român ... " era considerată ,, ... o
cauză generală rom2.nă, victoria lui ... 11 fiind apreciată drept a întregii
4
naţiuni, fie aceea risipită în oricare parte a lumii 5.
Intre aceste publicaţii româneşti trebuie amintite în primul rînd „Familia", ,,Telegraful Român" şi „Gazeta Transilvaniei''.
„Familia" foaie enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni, organul
publicaţiunilor „Societăţii rentru fondul de teatru naţional", care apărea
la Budapesta sub redacţia lui Iosif Vulcan, începînd cu
8120 mai
1877
deschide o rubrică specială destinată evenimentelor legate de lup,ta -ro-mânilor intitulată „Croni·ca războiului", în oare a.şa clupă cum se arată de
la început, se urmăreşte „Ca cititorii noştri să aibă informaţiuni exacte
despre cele ce petrec pe oimpul războiului. .. " în care scop Tevista s-a
îngrijit ,, ... să aibă corespondenţi din toate părţile'' •
Aţori în numărul următor pe lingă celel'alte informaţii privind mersul
războiului dus împotriva TU!rciei, rervista notează în primul rînd că „Noutatea cea mai importantă pentru noi se rezumă în cuvintele·: R0MIANIIA
ŞI-A PROCLAMAT INDEPENDENŢA (subliniat în text) şi totodată a
ded'o.rat război Turciei". Şi tot în prima parte a „informaţiilor", este pu.:.
blkat procesul ve!'bal de constituire, la Sibiu, a comitetului de ajuto['are
a ostaşilor răniţi şi a ,, ... familiilor celor căzuţi în luptă", avînd ca preşedinte pe Iudita Măcelariu, precum şi apelul acestui comitet 47 •
„Telegraful Român", care apărea la Sibiu, deschide şi el o rubrkă
1
specială intitulată la început „Teatrul războiului"; iar înce,pînd · cu nr. '50
„Resbelul", dind informaţii cit mai ample şi mai diverse, publicînd între
versuri din Vasile Alecsandri şi nuvela lui N.
Ganc
„Andrei· Florea
CurcanuJ"" 8•
·
In 17 mai publică apelul !ruditei Măcelariu, apoi apelul „Comitetului
românilor din Braşov pentru ajutorarea solidaţilo:r răniţi din Româniâ" 4'\
iar după desfiinţarea comitetelor de către autorităţi „Apelul la: · :romârt1"
din 9 iunie 1877 al braşovenilor, prin care aceştFa îndeamnă la continu'a1
rca af:,9f!qări~ qe sprijin_ prin acţiuni individuale50 •
.'
· ' '
.'
La fel procedează „Gaz.eta Transilvaniei", dirc · apărea la Braşov\
desrchiziînd şi ea "o rubrică permanentă, publicînd apelurile amintite ,şi,
îrµpr~u~ă c;:u_ ce~~lalte, .ulterior şi Hste întregi cu donaţii şi subscrip·ţii. La
moment ci1t' pilbHcaţiile fac chia_r menţiunea··ca spaţiul nu'·le ajunge
pEntiru a putea înregistra toate acţiunile 51 • · · · · •
·
·
• ••
46
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Alături de acestea presa arădeană participă şi ea cu acel~i interes şi
entuziasm 52 • Sînt înregistrate cu simpatie evenimentele privind mersul
acţiunilor milita'I'e, sînt adresaite apeluri către popula,ţie pentru sprijinirea
războiului, sînt publi'cate liste cu cei c2re au sprijinit cu bani sau obiecte
răni ţii.

Un asemenea arel publică în octombrie 1877 „Minte şi inimă", organ
al reuniunii învăţătorilor, caire apărea la Arad. Apelul al cărui s·cop era
desch:derca unei colecte ,, ... de bani, scame, pinză, rufe, legături ş.a. în
favcarca ost2i?ilor răniţi din România", motiva în cuvinte c&lde necesitatea sprijinului deoarece războiul ,, ... esrte unul dintre cele mai înverşuna
te „care" a pretins mari jertfe de sîng0 şi de la fraţii noştri din România ...
vitejia şi bra,·ura românilor recucerind şi impresionînd eroismul străve-2'hi
... iar numele de ,.român" l-a răspîndit în Europa întreag2. ~i l-a înregistrat între popoarele eroice". Apelul continuă arătînd că de
vreme ce
,, ... şi noi purtăm numele de romfmi", ca şi diînşii şi incit sîntem fraţi cu
ci ... " avem dia'toria de a corutribui la ... ,, ajutorarea şi alinarea durerilor
celor răniţi -şi sîngerînzi pe cimpul de război" cu abît mai mult cu cit românii de aici ., ... totdeauna în toate cazurile ... s-au ţinut pas în pas cu
confraţii lor din patries:i.
La fel procedează „Biserica şi şcoala", foaie bisericească, scolastică,
literară şi economiică, ce apărea săiptămîna,l la Arad, ca'I'e
începînd din
3 115 aprilie 1877 publica aproape număr de număr
informaţii privind
răZJboiul, apeluri pentru donaţii, liste cu donaţii 54 sau versuri ale lui Vasile Alecsandri inspirate de războiul din 1877178 55 •
Publi'Caţia arădeană înregistrează evenimentele încă de la
început,
consemnînd in 1113 mai înfiinţarea comitetului de ajutorare de la Iaşi -şi
c1.pelul a.cE:-Stuia, 56 iar în 15 27 mai înfiinţarea comitetului de ajutorare de
la Sibiu şi apelul luditei Mă,celariu - preşedinta comitetului 57 •
In 5 17 iunie t: ste publicat apelul din 24 mai al Eirsiliei Sturza din
Şepreuş, intitulat ,.Aidre8a filantropică c§k-c Femeile romfrn-2".
Apelul la îniceput evocă ,, ... cruzimile ce au rnferit strămoşii naştri. .. "
de la turci şi împrejurările în care a izbucnit ră,_boiul pe care-l consideră
,, ... lupt§. dreaptă, care este în interesul libertăţii omeneşti, în interesul
civilizaţiei. .. ", arătînd că atunci cînd ,, ... tur-2ii au în::e-put a bombarda,~tăţile de lingă Dunăre ale României, ... t:.Jt românul cu suflet voinicesc a
pus mina pe armă şi astăzi se luptă pe moarte sau viaţă alături cu ruşii
contra tur,cilor".
Apoi sublin~incl că ,, ... Lupta o ţin românii şi noi sîntem roma.ne! ... :,
şi că ,, ... Aceste legături ne duc inimile la fraţ.ii noo/tri în luptă din·:ob ::le
Carpaţi. .. " şi ,, ... impun fiecărei român2 adcvă-rate a face sa•::-rifr:-ii şi
oferte după putinţă, :i:;entru ajutor:=irea bravilor ostaşi din România ... ", face a~el pc·ntru ,, ... oferte: în bani, în scame, făşii de pîn7-ă flan:~l şi tifon
nou ... ", dindu-se în acelaşi timp ind:caţii CLID să se fară scamele <:,i faşck•
şi unde să se trimită ofertele, care vor fi apoi e)QJ)€diate în România
şi
totodată se va fa ce ,, ... socoată şi mulţumită publică, în foile ncastre de
d inc,oacia ..."' 3 •
A:pelurile sînt urmate de instrucţ.iuni privind ,, ... prepararea bandajelor, scamelor etc" 59, ţcntru ca acţiunea să fie reuşită pe deplin.
1

1
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C altă problemă arădeană „Gura satului"60 , ,;jurnal glumeţ, social
poli tic-totu", cum se considera61 , dar care avea în primul rînd caracter satiric şi umoristic, cu tot specificul ei îmbrăţişează de la început
cauza
războiului pentru independenţa României.
In numărul din 15. 27 mai 1877 gazeta după ce informa cititorii că
„C-oamm:le române din Arad pînă acum în două rînduri se adunară spre
a se consulta şi constitui într-un comitet, pentru ajutorarea răniţilor români". l\tlotivînd de ce nu s-a constituit pină la acea dată,6 apelc:iză la
la donaţii individuale. Cine vrea să contribuiască cu bani, bandaje, scame,
etc. pot să trimită ofortelc lor la „Gura Satului", căci ,, ... prim-ministrul
Ungariei numai oamenilor singuratici a rermis a aduna astfol de ajutoare umanitare ... ajutoarele intrate la „Gura Satului" numai decît le înaintează la societatea româ.nă „Cru:.ea Roşie" în Bucureşti şi va face
socotcclă pubhcă, desţre tot ce va incurge în magazinul său" j.
Urmarea acestor apeluri este cea firească. S-au organizat comitete
de ajutorare, s-au adunat bani, îmbrăcăminte şi articole sanitare pc·ntru
ostaşii
români
şi
pentru
răniţi
şi
s-au
prezentat
voluntari
pentru
a
lupta
în
armata
romana,
sau
medici care să activeze în serviciile sanitare ale armatei. Numărul şi numele celor ce s-au încadrat ca voluntari în armata română din judeţul
Arad în războiul din 1877-1878 nu poate fi stabilit exact, mai ales că
cei mai mulţi nu doreau să se cunoască o asemenea activiitate, întrucît oficialităţile vremii o condamnau. E,xistă însă dovezi certe că din judeţul
Arad au participat voluntari şi medici în războiul pentru independenţă.
Se ştie că au participat voluntari din lo2alităţile Şiria şi Tc-c-64 • Amintirea
unor asemenea voluntari este păstraită de tradiţia populară la Curtici. In
părţile estice ale judeţului este evocată de creaţia populară. In acest sens
sînt semnificative următoarele două cîntece păstrate în localitatea Bon2

6

ţeşti.

Trec românii

Dunărea

65

Trec românii Dunărea
Cu muscalii-alăturea,
In ţara bulgarului
Şi înpoara ") turcului
Iară cei ce-ac-asă stau
Din su:filet îi îndemnau,
Sub steag roşu de mătasă,
Bătuţi"") nu veniţi acasă

Frunză

verde griu frumos 66
Frunză verde griu frumos,
Rămii Ardeal sănătos
Rămîi sănătoasă ţară

Să

") poară: împotriva
.. ) în sens de învinşi

ajung

să

te calc

iară.
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De pe mine mă-ngropa
Pe front în Bulgaria,
Clopotele să nu tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă.

Legenele numai vîntul
Cînd oi părăsi pămâilltul.
Se cunoaşte de asemenea carul unui farma:cist din valea Crişului Af b
(A. Henţieiscu) care atunci cînd a izbucnit războiul de independenţă era
asistent în farmacie şi citind în presă că România intră în război, a plecat
în România la 28 aprilie 1877 şi s-a înscris ca soldat în batalionul al IIlea de vînători, luptînd în cadrul armatei române ,şi fiind rănit la Griviţa61.

In timp ce voluntarii luptau pe front în cadrul armatei române, cei
de acasă origanizau acţiuni pentru stringerea de alimente, sume de bani,
obiecte pentru răniţi, nu au putut stînjeni acţiunile nici măsurile luate
de guvern prin care interzicea această activitate, nici campania violentă
dusă de presa oficială r<Şovină.
Dacă nu se vor continua într-un cadru atît de organizat cum se concepuse iniţial, ele vor continua prin donaţii indiv1duale şi colecte, făcute
însă cu aceeaşi energie .şi în acela.şi entuziasm, exprimîndu-se în continuare ,, ... fără ocolişuri speranţa că evenimentele ce Se desfăşurau vor duce
la desăvîrşirea unităţii naţionale"68 •
La Arad, unde la ·fel ca .şi în alte oraşe ale Transilvaniei,
faţă de
succesele armatei române pe front au avut loc manifestaţii spontane de
sirnpatie69 , se formează comitete pentru strîngerea banilor şi obiectelor70 •
După măsurile luate de guvern
de
interzicere
a
comitetelor,
între cei care fac donaţii indivtduale din Arad sînt Zoe Mihalţan şi Iudita Sccula 71 • Apoi Gheorghe Purcariu face o colectă între intelectualii din
oraş de 50 florini, 110 franci r<Şi 1 galben. Intre donatori figurează: Dr.
Ioan Pop, Nicolae Oncu, George Popa şi Aurel Beleş, care donează cite 20
franci fiecare 72 •
De asemenea revista „Gura Satului" în 31 ianuarie 1878, pentru a
impulsiona donaţiile în continuare arătate: ,,Colecta Gura-Satului pentru
soldaţii români răniţi în războiul româno-ruso-tur,c, cu totul pînă acum
103 fl., 50 cr. v.a., 50 franci în 3 napoleoni, 2 galbeni austrieci, 1 taler în
argint, 654 kgr. scame, 8 cepţi şi 29 rifi ,pînză' 473 •
Alături de Arad, ape1urile făcute duc la acţiuni concrete într-o serie de localităţi din aceste părţi.
Ca răspuns la apelul luditei Măcelariu, trimit ,, ... Aloisia Sida şi Sidonia Secoşianu din Şiria 670 kgr. scamew4• Fireşte că o asemenea cantitate
de scamă, nu putea fi deeît rezultatul unei contribuţii din
partea mai
multor locuitori. ,,Familia" menţionează că Aloisia Sida şi Sidonia Secoşianu au cont.Tibuirt; şi cu bani şi anume cu 2 fl. iar Alexandra Mocioni din
Căpîlnaş cu 200 fl. specificîndu-se ca suma cuprinsă în cei 940 lei ,şi 332
florini pe care i-a adunat de curind Iudita Măcelariu din Sibiu75 •
Apoi
protopopul Gheorghe Vasilieivici din Şiria fac-e o colectă de 49,70 fl. şi
obiecte, între locuitorii Şiriei şi ai Agrişului, dintre donatori majoritatea
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fiind ţărani, precum şi 9 preoţi din satele din jur76 • Care sint satele nu se
aminteşte decîrt în parte Chereichiu, Sintea, Galşa, Măderat, Agriş, Drauţ,
la care desigur că trebuie adăugate localităţile Mîs2a, Pîncota şi Arăneag,
numărul lor neputînd fi stabilit rrecis, întrucît era posibil ca din uneh~
sate să fi făcut doi preoţi donaţii.
La Ususău de asemenea ca UTmare a apelului comitetului din Sibiu,
Se trimit de căJt;e Iuliana Lezarovici 650 kgr. scame şi alte 650 kgr. S'Came de către Lucreţia Nemeşiu 77 • Fireşte că ,şi în acest caz cantitatea de
scame nu putea fi decît tot urmarea unei colecte.
Sume foarte frumoase s-au adunat apoi din Vărădia 68 florini şi obiecte, pre-cum şi din Curtici, Macea, Nădlac şi Căr,ilnaş • Din Vărădia
se mai menţionează şi suma de 165 franci trimisă în 7 iulie lui Diamandi
Manole din Braşov, unde făcea aceasta coledă • La l\facea s-au adunat şi
obiecte, astfel: ,,Domnişoara Ida Mladin din Macea 2 kgr. 69 dgr. scame,
domnişoara Sofia Oprea din Macea 1 kgr, 5 digr. scame, domnişoara Sidonia Oprea din Ma.cea 96 dgr. scameeo_
„Pentru răniţii din România s-a făcut o colectă •şi în comuna Şiclău
din comitatul Arad. Cokcta s-a adunat prin doamna Eliza Balisiu, domnişoara Ecaterina Cod-reanu şi domnul Nicolae Codreanu ... " suma
totală
care ,, ... s-a şi expediat principolui Ghica în Bucureşti" a fost de 33 florini, 60 ,cr. şi 7½ kgr. s•came, iar cele 45 persoane care au făcut donaţia
sînt menţionate nominal 81 •
In Buteni, pe lingă donaţiile în obiecte, făcute de către 5 persoane,
din care unul din Luguzău şi alta din Prăjeşti, Emilia Gurban donează 12
florini 82 .
La Lipova face o colectă preoteasa Elena Ţăranu între femeile din
localitate, adunînd 38,20 fl. Tot ak·i face o colectă protopopul Ion Ţăranu,
care adună 65,10 florini 83 • De asemenea învăţătorul Dumitru Putid din
Lipova face o colectă de obiecte cu ajutorul elevelor sale84 •
La Comlăuş 26 :i::ersoane au adunat suma de 38 florini. Intre cele 26
pc:rsoane sînt arătaţi ,, ... ConstantinPapoviciu, parocu, Gavrilă Arcleleanu, notaru, Augustin Botiocu, învăţător, Alessiu Popoviciu advocat..."
restul fiind menţionaţi doar nominal, ceea ce denotă că erau ţărani 85 •
In comuna Pedca s-au adunat pentru ajutorarea soldaţilor şi răniţilor români de către învăţătorul Ioan Efticiu şi
comerciantul Florian
Crişan, 102 florini, proveniţi în majoritate de la ţărani 86 •
Ţăranul Florea Ghergariu din Pilul Mare face o colectă de 20,40 fl 87 •
în Şeitin se face' o colectă de către învăţătorul Melentie Bota totalizînd 35,40 fl., suma fiind adunată de la învăţători, preoţi, funcţionari şi
un număr mare de ţărani88 •
La Nădaib se face o colectă de 26 fl. 50 cr. de la 10 persoane şi
obiecte, 89 iar la fosă.şei preotul Ioan Munteanu donează 1 florin, la fel ca
preotul Ioan Nera din Honţişor •
La Nadă-ş preotul Gherasim Lupea face o colectă de 12,5·2 florini 91•
L~ Pădureni Gh. Nicolaevici face o colectă de 26 florini, iar la Voivodeni Moise Stela face o colectă de obiecte92 •
De bună seamă că localităţile amint1te nu epuizează lista comunelor
şi satelor în care s-au organizat acţil\lili pentru ostaşii români. A întocmi
78

79

90
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lista precisă a tuturor acestor cazuri, ar fi, dacă nu imposibil, deosebit de
dificil; şi aceasta în primul rînd pentru că nu a existat în acel timp preocuparea pentru o evidenţă exactă a celor ce au trimis ofrande. De asemenea pentru că mulţi dintre cei care au făcut donaţii preferau să nu fie
popularizaţi, cu atît mai mult cu cît oficialitatea ducea campanie împotriva unor asemenea acţiuni. Apoi mulţi donatori sau comitete de ajutorare trimiteau ofrandele direct la Bucureşrti, fără a mai apela la presă
pentru a fi ccnsemnate cazurile. De altfel nu de dragul evidenţelor şi a
popularităţii se făceau donaţiile. Ele erau expresia intensificării eforturilor intregu1'ui nostru popor ,, ... în vederea împlinirii marii sale năzuin
ţe un:rea tuturor românilor într-un singur stat naţional .
Chiar în privinţa presei, trebuie reţinut că aceasta
nu înregistra
faptele în intenţia de a consemna toate cazurile. Publicarea apelurilor, a
listelor de donatori, arătarea localităţilor din care s-au făcut donaţii şi
a sumelor adunate la un moment dat, urmărea doar ca prin popularizarea acţ.iunii să mobilizeze un număr cît mai mare de cetăţeni
1care să
sprijine armata romfmă, în speranţa că victoria arutiotomană va crea posibilitatea întoarcerii armatelor pentru eliberarea Transilvaniei. Această
stare de sipirit este consemnată şi de presa străină, cum este cazul gazetei franceze Journal des Debats, care nota: ,,La mission historique des
rournains consiste a detacher de l'Autriche le Banat, la Transylvanie et
la Bukovine et de faire avec ces moriceaux reunis un
Empire
dacoromain"94.
Apoi nu trebuie uitat că la un moment dat datorită numărului deosebit de mare al cazurilor de donaţii, n-au mai fost arătate deoît loioalită
ţile, iar ulterior nid acestea toat~, publicaţiile fădnd menţiunea
că se
continuă contr1buţiile ,, ... 'În toate părţile cu cel mai mare entuziasm ... "
95
şi că nu le ajunge spaţiul pentru a putea înregistra toate cazuri'le .
Deşi nu se r,ot identifica toate localităţile şi toate cazurile care au
făcut donaţii, din enumerarea_ celor 30 de localităţi arătat.e se po~te constata că în i:;ărţile Aradului s-a desfăşurat o vie şi entuzistă activitate de
sprijinire a ră:oboiului ~ntru independenţa de stat a României, în aceas.tă acţiune populaţia din a•ceste locuri situîndu-se în primele rînduri, alături de cei din părţile Sib;ului, ale Bra..-,ovului şi din alte
părţi
ale
Transil van:ei.
Ce. activitatea de sprijinire a. război,ului desfăşurată în părţile Aradului a fost printre cele mai meritorii, din Transilvania, o dovedeşte şi decorarea Elenei Ţăranu din Lipova şi a Anei Moga născută Bologa din Arad, cu „Crucea Doamna Elisabeta" de către „Crucea Roşie" din România96. Trebuie reţinut faptul că sînt puţine asemenea cazuri în Transilvania. Valeriu Bologa în lucrarea sa privind ajutorul ardelenilor pentru
ră~boiul de independenţă, aminteşte în plus doar ţe
Maria Cosma din
SibiuY 7 •
Necunoaşterea tuturor cazurilor nu rermite o estimare valorică precisă a donaţiilor, lucru cu atît mai greu de stabilit cu cit în cazul obiectelor se consemn2a2ă doar faptul că s-au donat, iar în cazul în care sînt estimate, ai:;recicrea este doar cantitativă.
93
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Cu toate acestea din datele de care dispunem, se poate face o apreciere minimă a contribuţiei băneşti. Ea se ridică la suma de 323 franci,
648,12 florini, 3 galbeni, 1 taler şi 110 cr. v.r. Recalculînd aceste valori
în franci ajungem la un total de 2334,24 franci 98 • Eichivalînd francul la
valoarea de 70 lei,99 reiese că s-au adunat peste 163 OOO lei. Dacă adău
găm la această sumă şi valoarea obiectelor care nu putea fi mai mică se
constaită că populaţia din părţile .Aradului a făcut donaţii valorînd cel
putin 500 OOO lei.
Pentru acele timpuri o a~e-menea sumă era deosebit de marc -şi cu
atit mai imporitantă cu cit în marea lor majoritate donaţiile vin clin
partea ţăranilor, a cărc-r venituri erau extrem de reduse şi pentru care
donaţiile în bani constituiau o problemă. In legi'.i1tură cu aceasta, ,,Telegraful Rom,}n" referindu-se la suma adunată pînă în acel moment, nota
că este ,, ... caracterizatoare pentru că ea provine, cu puţine ex·cepţii, de
la acea clasă a sodetăţii noastre care este avizată a-şi hrăni familia cu
două braţe 1 co_ Fireşte că era cuprinsă aici, pe lîngă ţărănime şi pătura
de jos de la oraşe. Alături de ţărani frecvent fac donaţii învăţătorii şi
preoţii, în special de la sate, a căror salarii în pe:rioada respectivă erau
mid, abia acoperindu-le nevoile de hrană şi locuinţă. In afara acestora
mai fac donaţii alte categorii de intdectuali, cum sînt avocaţii, apoi
comercianţii sau micii meseriaşi. Fireşte că pentru unele categorii
cum
sînt comercianţii -şi avocaţii, în majori1tatea cazurilor, posibiliităţile erau
mai mari, ceea ce exiplkă de aldel de ce aceştia fac donaţii mai substanţiale, dar nu ei formau majoritatea donatorilor. Majoritatea erau ţărani,
pentru care donarea unei sume oridt de mid ccnstituia un efort ceea ce
face ca meritul ţărănimii să fie cu atît mai mare.
In funcţie de aceste considerente adunarea unei sume de 2.334 franci
în timp de 8 luni, o putem aprecia ca un fapt ce depăşeşte limitele obiş:
nuite, şi care nu putea avea loc decît în condiţiile privind a-::::ţiunea unui
popor ce era ,, ... stăpînul acestui străvechi teritoriu, acela care prin munca şi capacitatea sa făureau bunurile, materiale de care beneficiau o mină de privilegiaţi" şi care ,,se vede li,psit de cele mai elementare drepturi,
sui::us unei crunte exploatări şi asupriri naţionale, presat cu fiecare
an
tot mai mult de brutala politică de deznaţionalizare forţată 1°1.
In felul acesta, populaţia din părţile Aradului, a fost în 1877-1878,
alături de înrtregul popor al Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei, alături
de întregul popor român, în lupta pentru realizarea măreţului ideal urmărit veacuri de-a rîndul, cîştigarea independenţei.
Prin poziţia presei, prin acţiunile intreprinse, prin colectele în bani
sau în obiecte, dorvedind o atitudine dîrză şi activă animate de fierbinţi
simţăminte patrioti·ce alăturindu-se în limitele fireşti ale vremii de
atunci -- cu toate mijloacele, eforturilor de împlinire a aspiraţiilor naţio
nale, sprijinind cu toate posibilităţile - în ciuda sărădei ,şi a greutăţilor
de tot felul - eforturile românilor angajaţi în luptă, populaţi-a din părţi
le Aradului a dovedit o netă conştiinţă naţională, manifestată din plin şi
de către masele populare, şi o vie solidaritate, într-unul din momentele
de cotitură ale istoriei patriei noastre răZJboiul pentru independenţa de
stat a României.
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DER WIDERHALL DES UN.AHHĂNGIGKEITSKRIEGES VON 1877/78
IN DER .ARADER GE:GEND
(Zusammenfassi.;.ng)
Der Una,bhăngigtkeit-skrieg di;,s St,a,a-tes Rumănien aus den Jahren 1877/78 haiute
ein s,t,a.rikes Echo in den Reihen de.r Rumănen jenseits der Kiarp,aiten aus,g,elost. Die
Teilnahme der Siebenbi.irger an cliesem Krieg geg,en die Ti.iirken au,s5e,rte s:ich: dmch
den freiwilligen EirutrHit in den Reihen der rnmănischen .Aimee, durch die hilfsiber,eite
Tă,ti,g,k,ei~ einig,er Ărzte und Medizinstudenten aus Sierl>enbfugen, die be::-eit w,aren die
,·erwundeten Soldat,en zu pfleg:en, durch die Hilfsaiktionen ein.er Reihe ,·on rumă
nischen Verein.en und Gesellscha,ften au~ Siebenibi.irgen, welohe Geld, Medikamernle,
Nahrung.sm1t1.el und Kleidungssti.icke usw. 51a1mmeHen, um d~cse an die Fr,ont
zu
schicken.
Die Abhandlung stellt die umfangreiche Aklion einer indirekten Teilnahme an
den Unabhăn9l9keitskrieg dar und erwăhnt auch den slarken Wiclerhall, rlen clieser
Krieg i.n den Reihen der Rumanien aus dem .Ariader Bez,ir;k g•ehaib,t hat, und der sich
in den Archivdakumenten und in de·r zeHg~nossischen Pre.sse widorspicgelt.
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TlRGURI DIN

JUDEŢUL

ARAD

de
GEORGF MANEA

Datorită importanţei în economia acesitui ţinut, tîrgurile din judetul Arad au stîrnit interesul unor cercetători încă în veacul trecut. A~intim contribuţia lui Marki Sandor, Gaal Jeno, Teofil Frâncu şi George Candrea, iar în veacul nostru G11eor,ghe Ciuhandu. In cele ce urmează,
vom înc,er ca, în lumina datelor şi documentelor, să urmă.rim dezvoltarea
tîrgurilor din judeţul Arad din cele mai vechi timpuri, cu o privire specială asupra sfirşitului secolului al XIX-lea.
Tîrgurile reprezentau prilejul cel mai eHcacc de valorificare a produselor ce întreceau limita necesităţilor producătorilor, Cu toate că în veacul al XVIII-lea schimbul de mărfuri nu se petrecea întotdeauna într-o
loicalitate anumită, ci se încheia de multe ori, între producătorii din acelaşi sat1, multe sate din părţile arădene au intrat într-un circuit economic
mai larg cu ţrodusele specifice lor, obţinînd în schimb la tîrguri produse
finite, produse meşteşugăreşti şi poate, în cea mai marc cantitate, unelte
de muncă. Acestea deşi erau confecţionate în mare parte din lemn, cum
ar fi de exemplu plugurile, ele se produceau în anumite sate, care într-o
oarecare măsură se sp2cializaseră în producerea lor.
Produsele
meş
terilor lemnari, dt şi produsele meşteşugăreşti
din ora-şe erau căutate
tot mai mult de ţăranii din judeţul Arad. Meşterii lemnari, cum erau
bărdaşii şi rotarii, care existau aproape în fiecare sat, îşi desfăceau produsele în special la tîrgurile mari din Arad şi Deva2 • Mulţi ţărani români,
după cum subliniază Gh. Ciuhandu, ,,au cercetat, cu produsele lor, tirgurile care existau, unele mai înainte de veacul al XVIII-lea, iar acum
(secolul al XIX-lea, n.n.) sporiseră la număr"'.
Istoricul Marki Sandor sublinia că tirgurile stabile aveau loc numai
în -cetăţile mari h1rccşti şi aminteşte ca exempl,u ren urnitul bazar turcesc, rezemat pe 11 stîlpi, la Lipova, ,care era folosit încă la sfiqitul secolului al XIX-lea de negustori orientali4 • Despre tîrgurile de la Şimand
o menţiune din anul 1572 atestă că în ziua de Sfintul Gheorghe soldaţii
au împrăştiat mulţimea şi au plecat plini de bani şi de produ:se 5•
Ineul îşi avea .tîrgul său vestit întă din veacul al .XVH-leă. La acest
tîrg veneau comercianţi din Oradea, Beiuş şi Debreţin 6 • Tîrgul de la Ineu
era renumit pentru vînzarea obiectelor acaparate în luptele împotriva
1
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turcilor. Far-tul e-;te în mod deosebit subliniat pentru anul 1604, cînd
prada capturată a fost vîndută la acest tîrg. In acel secol tîrgurile de la
Ineu aveau loc în special în ziua de Bobotează •
Bineînţeles că şi oraşul Arad avea tîrguri mari. Aradul a fost învestit cu dreptul de a avea tîrguri mari, ţinut2 de trei ori pe an, încep'ind
din anul 1702 8 • în anul respectiv, cînd comisariatul regal a încuvinţat
ţinerea acestor tîrguri, s-a aprobat ca ele să aibe loc în zilele de săl:'bă
tori ortodoxe, după vechiul calendar, la Sfinţii Petru şi Pavel şi la Sfîntul Dumitru 9 •
În privinţa vieţii economice din judeţ este concludentă împrejurare-a,
că tîl'gurile sporesc, ca număr, în secolul al XVIII-lea. La 24 ianuarie
1746 administraţia comitatului Arad şi-a întocmit o situaţie cu tîrgurile
de pe teritoriul pe care îl controla. După actul respectiv tîrgurile se desfăşurau în următoarea ordine: în luna ianuarie la Şidău (obţinuse drept
de tîrg în an ul 17 46) şi Incu, în februarie la Şiria, Zărand şi Chişineu-Criş,
în martie la Ghioroc şi Arad, în aprilie la Radna şi Şiiclău, în mai la Şi
ria şi Şimand, în iunie la Zărand şi Chişineu-Criş, în iulie la Şiclău, Arad
şi Ineu, în august la Chişineu-Criş, Şiria şi Zărand în sc:ptembrie la Şimand
şi Ghioroc, în octombrie la Radna, Şidău şi Ineu, în noiembrie la Arad r<Şi
şi Şiria şi în decembrie la Zărand şi Chişineu-Criş 10 • În aceste localităţi
„se concentrau producte agricole şi articole de comerţ suficiente pentru
o viaţă economi1că destul de variată", desfăcîndu-se produse din domeniul agriculturii, creşterii vitelor şi din cel al meşteşugurilor •
'I1îrgurile Aradului puteau fi cele mai bogate ,şi mai variate în privinţa ofertei sau a căutării de produse şi mărfuri. Cu toate acestea ele au
scăzut repede din imp-ortanţă, în mod deosebit datorită situaţiei periferice
pc care o avea Aradul în cuprinsul comitatului şi datorită faptului că
sat:sfăcea numai por,ulaţia dintr-un ţinut mai r2strins. In această situaţie
au apărut o serie de comercianţi ambulanţi, recrutaţi cu preferinţă dintre
macedo-români, sîrbi 12 , dar şi români, cum dovedes,c însăşi numele unora
care aduceau mărfuri şi de dincolo de Munţii Apuseni, cum erau Iancu
Nica de la Tîrnova, Andrei Nicola din Pin cota, Teodor Guma din Şiria 13 •
ln lE'gătură cu organizarea tîrgurilor anual0 din judeţul Arad este
semnificativă existenţa unui „muhteszik", persoană care avea grijă de
tîrguri. El dispunea de încasarea taxelor ele intrare şi vama pentru tîrg 14 •
CPdinca la tîrgurilc din Arad era păstrat§. d2 soldaţi. Ca dovadă, comandantul din cetatea Arad strîngea anual 18 bani de aur drqpt plată pentru
ordinea rrenţinută r_•: s.oldaţii săi. Cu organi area tîrgurilor se oicupa şi
,,locţiitorul de consilie", care hotărîse în anul 1750 ca după o vită vinciută să se plătească o rara, iar pentru cele nevîndut2 doi dinari. La 6
iulie 1787, 2.dministr.aţia ccmitatensă n-a îngă,duit ca ac2st venit să fie
strîns de comunele româneşti, la tîrgurile cc le organizau 15 • Tîrgurile se
desfăşurau în majoritatea cazurilor în zilele de duminică sau zilele de
7

11

sărbători.
Importanţa la care au ajuns tîrgurile este reliefată de faptul că Dieta
lua numeroase măsuri, care priveau organizarea acestora. Astfel, la 23
mai 1622 · Dicta din Cluj a dis,i:us ca în comita tele Bihor, Crasna, Soln::i-
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eul de l\Iijloc şi Zărand unitatea _de 1?ăsură __ care să se folos;:asc~ ~a. tir:
guri ~ă fie cea din Arad, respectiv c1bla (kobel) 16 , can~ era folosita mea
din anul 1562 la Simand. Cu toată nesiguranţa oraşului ales drept model
pentru unitatea d'e măsură (Arad sau Oradea) 17 , cert este faptul că celor
clin Ză.ranc.l nu le convenea această unitate de capacitate, deoarece mai
iîrziu la '.20 februarie 1655, Dieta le-a îngăduit să folosească unitatea lor
de măsură, anterioară celei impuse. In anul 1657 paşa Mehmed din Tirnisoara a stabilit aceas1tă unitate de măsură, în număr de 1.000, pe spina;ea i-obagilor pentru întreţ.inerea armatei turceşti de la Timişoara. l\llă
sura de capacitate pe care cei clin Arad şi Zărand au obţinut-o, corespundea cu două vid 13 •
Tîrgul cu afluenţa cea mai mare pentru mijlocul sec-olului al XVIIIlca era cel din Arad, de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. De altfel la cele
trei tir,guri anuale ce se desfăşurau la Arad, în anul 17 4G, venitul oraşului
s-a ridicat la suma de 392 frt. şi 69,5 CT. 17
Spre sfîrşitul se:::o1'ului al XVIII-lea mai rrimesc drc-:r::t de tîrg şi alte
localităţi: Sîntana, Fîncota (1768) şi Buteni (179'5), iar la începutul secolului al XIX-lea, Păuliş (1812) -şi Dezna (1833). In schimb tîrgul şi pderinajul de la Radna au fost interzise în anul 1889 20
Cu toate că numărul tîrgurilor la sfirşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea era destul de mare, importanţa lor scăzuse,
în special din cauza înmulţirii numărului de căi ferate, care au dat posibilitatea consumatorilor de a fi în legătură cu localităţile de _producere mai
irnpcrtante, fără a mai fi nevoiţi să frecventeze tîrgurile. Doar 'l!îrgurile
de vite şi-au păstrat renumele, fiind remarcate îndeosebi cele din Arad
şi Hălmagiu.

Dacă tir.gurile de cereale sau vite din judeţ sînt înfiinţate relativ mai
recent, datele lor de atestare fiind în majoritate începînd cu secolul al
XVII-lea, sînt cîteva tîrguri tradiţionale, care îşi au originile în vremuri
mult îndepărtate. Acestea erau organizate în părţile muntoase, în legătură
cu ele circulînd şi multe legende. Unul dintre .aceSitea, Tîrgul de sărutat din
Hălmagiu sa'll bîlciul sărutatului sau tir,gul nevestelor, dL11Pă versiunea
unor cercetători ar data de pe timpul invaziei turcilor, iar altul, Tîrigul de
fete de pe Găina şi-ar avea originea încă din timpul invaziei tătare. Indiferent de ipotezele enunţate de cercetători străini sau români, cert este
faptul că prin însăşi economia zonei muntoase a Zărandului şi a condiţii
lc-r specifice de viaţă din acele părţi, tîrgurile erau necesare, chiar dacă
ele erau vă-:ute de oficialităţile timpului mai mult ocazii pentru petreceri.
De altfel chiar •Şi denumirea de bilei este legată de ziua de sărbătoare în
care avea loc tîrgul, iar crişenii înţelegeau sub acea denumire toate tirgurile care se ţineau în zi de sărbătoare. Astfel erau: ,,bîkiul Sîn-Toaderului, bîlciul Sîntă-Măriei, bîlciul Sîn-Barbarei"21 •
Dacă originea acestor tîrguri este controversată, explicaţiile fanteziste nelipsind în perioada de la sfirşitul secolului trecut, descrierile lor
rămin clare, ele explicînd în bună măisură caracterul, obiceiurile, natura
şi implicaţiile mai profunde ale lor.
La Tirgul de sărutat de la Hălmagiu, care avea loic în ziua de Sfintul
Toader, veneau neveste tinere din lO!calităţile Ţărmure, Ociu, Ocişor, Po-
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enari, Băneşti, Ţoheşti, Hălmăgel etc., la care se mai adăugau şi neveste
,,noi" din Hălmagiu. Ele erau însoţite de socri sau mergeau cite două
trci, iar cînd întîlneau conisăteni sau cunoscuţi îi sărutau. Aceştia în schimb
le cinsteau, oferindu-le bani. După sărutat, nevasta primind cinstea, mul22
ţumea închinînd dintr-un ulcior frumos împestriţat, umplut cu vinars •
Exrlicaţia cea mai plauzibilă a originei tîrgului pare a rezulta din ocupaţia de bază a zărăndenilor, păstoritul. Primăvara cînd aceştia plecau
cu oile la munte, soţiile lor îi însoţeau pînă la Hălmagiu, unde prin să
rutat îşi luau rămas bun de la soţii lor, care în schimb le dăruiau cite
ceva.
Mai aproape de firea şi ocupaţiile băştinaşilor sînt şi ipotezele care
pornesc de la viaţa pastorală în explicarea legendarului tîrg de pe Găina.
Plata drepturilor de păşunat către proprietarii din Hălrnagiu şi mai ales
binecuvîntarea care se dădea turmelor vidrenilor odată i:e an de către
preoţi, binecuvintarea fiind înso-ţită şi de sărbătoarea transformată apoi
in tîrg de schimb între moţi şi crişeni, iată originea mu1t mai plauzibilă
a ,,Tîrgului de fete".
Din tradiţia tîrgului unii informatori îşi mai amintesc că în mijlocul
platoului, pe care avea loc tîrgul, se trasa o linie de despărţire intre moţi
şi crişeni (zărăndeni). Linia era trasată, după unii, de dte un reprezentant,
după alţii, de doi reprezentanţi din partea moţilor din Vidra de Sus şi
doi din pamea crişenilor din Bulzeşti23, astfel moţii se aşezau în partea
de răsărit, iar crişenii în partea de apUJS 24 • Activitatea cea mai intensă a
tirgului propriu-zis era cuprinsă aproximatilv între orele opt şi zece ale
dimineţii, cînd toţi erau ocupaţi cu cumpărarea şi vinzarea
obiectelor
casnice şi agricole: coase, greble, ştreanguri, tulnice, oale, doniţe şi diferite poame şi legume aduse în tirg de crişeni25, preicurn şi produse alimentare aduse de vidrcni (brînz.'i., lapte, smîntînă)i _ Moţii îşi etalau obiecte
de lemn, ce reprezentau industria casnică favorită a lor, olarii bihoreni
ofereau produsele ceramice roşii, care erau aduse cu caii tocmai din păr
ţile Vaşcăl\lui, de la liDheceni, Cărpinet. Fetele moţilor încercau îndelung
tulnkele. a căror cumpărare odată fă'cută însemna în viaţă trecerea de la
copilărie la adolescenţă •
După tirguirea celor trebuincioase. 1urnea începea să prînzească pe
iarbă verde şi să se adune împrejurul igreţilor (lăutarilor), care cîntau
li.ngă cite o beb2riţă (butoi) cu vin ori cu vinars de cirqe sau cu rosolie,
un fd de vinars roşu indulcit cu zahăr sau cu miere de stup. In continuare se încingea jocul peste întrng tîrgul, în cît2 opt-zece grupe separate,
formate din moţi şi crişeni, care horeau în sunetele ceterelor, clarine,telor, cimpoaielor şi fluierelor 28 •
Asemănătoare tirgului de la Gă.ina au fost şi alte tîrguri din munţi:
la Lespezi, Biharia şi Călineasa sau, in mai mare măsură, nedeele din
Munţii Cibinului şi ai Sebeşului. 'l'îrgul de la Lespezi, care nu a
prea
avut căutare, a încetat să mai fiinţeze în anul 1830, iar cel din Biharia, datorită deselor furtuni s-a desfinţ.at în anul 1886. Poziţia şi condiţiile mai
favorabile au permis tîrgului de la Găina să aibă o viaţă îndelungată, el
fiind şi astăzi un tîrg de schimb de oareicare intensitate, cu toaite modernizările 5i schimbările inerente datorate modificărilor din viaţa localnici6

27
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lor. Oamenii în vîrstă îşi mai amintesc din auzite şi as.tăzi despre timpurile mai vechi, cind tirgul „de fete" constituia prilej de expoziţi2 pentru
zestrea fetelor de măritat, avanpremiera logodnei, care se făcea în sate
intre socri şi gineri, după obiceiuri statornice şi vechi, perechile întîlnindu-se pe munte numai după ce nunta a fost hotărHă. •
1n ultimii ani ai veaculU'i al :X.1X-lea tîrgurile ce existau în jude\ul Ara;d erau o.proape de 40:1°.Deci de la 9 localităţi cu drept de tîrg în anul 1746
se ajunge la 39 de localităţi în anul 1898. Majoritatea tîrgurilor de la sfîrşitul secolului al XIX-lea ofereau cumpărătorilor prcduse variate şi nu
existau produse de preponderenţă, cu excepţia cîtorva tîrguri de cereale
si vite.
·
In urma celor de mai sus, încercă.111 să întocmim o clasificare a tirgurilor anuale din judeţul Arad, după criteriul activităţii care se desfă
şura şi după produsele care se desfăceau în cadrul lor. Astfel se poate
evidenţia o primă categorie de tirguri, care deşi mai puţine ca număr,
au jucat un rol important în viaţa locuitorilor din părţile muntoase, cele
numite de noi pastorale sau tradiţionale. In această categorie ar fi incluse
Tîrgul de sărutat din Hălma,giu ,şi Tirgul de fete de la Găina. Aceste tirguri pastorale sau tradiţionale au primit, cu timpul, un pronunţat caracter de petrecere cîmpenească, dar şi-au menţinut constant caracterul de
schimb între regiuni cu ,produse diferite. Cele două tîrguri le-am denumit pastorale, datori-tă determinării lor din înisuşi modul de viaţă al locuitoriloiI' din aceste zone, în cadrul unor obiceiuri pastorale. Ele aVl'all
o tradiţie recunoscută pe o arie largă, nu numai pe .teritoriul jqcleţului,
în special cel ,de pe Găina, din care cauză mai pot fi numite tradiţionaie.
O altă categorie, a doua, a tîrgurilor anuale clin judeţul Arad sînt
cele cu caracter de vînzare şi cumpărare de produse. Astfel de tirguri erau
mai!'ea majoritate a tîrgurilor din părţile arudene. Din riindul lor se pot
cle!"prinde trei grupe distincte : tirgurile de <:ereale, tîrgurile de vite şi
tîrgurile mixte. Tîrgurile de oereiale, după cum le spune şi numele, erau
specializate în vînzarea şi oumpărarea cerealelor. In r,îndul acestorn se
poa.,te menţiona !n primul .rînd tîrgul de la Şimand, înfiinţat încă cin secolul al XVI-lea şi care avea o unitate de măsură specifică pentru măsu
rarea cerealelor (dbla). Apoi, A112.dul qevenise în secolul al ~VIH-lea un
alt centru important de vînzare a cerealelo.r.
Tîrgurile de vite cele mai renumite erau cele din Arad (vite), Hăl
magiu (pentru oi), Chişineu-Orliş (pentru porci), Pecica (pentru bovine),
Pîncota (pentru vite şi cabaline).
Toat~ celelalte tîrguri ofereau produse atît din domeniul agriculturii
~ oreşter.ii vitelor, oîţ şi din cel al m~şteşugurilor săteşti sau orăşen2şti.
Deci oele mai multe tîrguri er,au cele mixte, din rîndul lor re,liefîndu-se,
în perioada de la finele secolului al XIX-lea, cele din Căpîlnaş (7 la număr pe am), Lipova, Săytr'IŞin, Zărand, Buteni, Petriş (cu cite patru tîrg4ri anua,le), Ineu, Cer,meî, Sebiş," Beliu, Sintana, Secusigiu etc.
Desigur că această clasifica.re este susceptibilă de modificări, în urma
vi~to,arelor cercetări şi studii, care se vor apleca cu mai multă stăruinţă
asupra acestui domeniu al vietii social..,economice din trecutul istoric al
judeţului Arad.
29
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I'RC1 HERE J\1.4.Rf,i.TE IM i\R.-\DER BEZIRK

(Zusammcnfassung)
Die fruheren Mărkte im Arader Bezirk hatten als traditionelles Mittel der Verwertung von landwirtschaftlichen und handwerklichen Erzeugnissen, eine besondere
wirtschaftliche Becleutung gehabt. lhre Enlwicklung lăsst sich in den Dokumenten det
vergangenen Jahrhunderte verfolgen. Ausfuhrlichere Daten iiber sie findet man besondcrs im 18. und 19. Jahrhunclert.
In dcr Abhandlung werden die Getreide- und Viehmărkte, angefangen mit dem
17. Jahrhundert dargestellt, doch wird Bedeutung auch den Pastoralmărkten aus der
Năhe der Westkarpaten geschenkt, die entfernteren Un,prungs sind.
Die Sludie umrcisst, je nach Charakter und Erzeugnisse, die abgesetzt wurden,
eine Kla!>sifikc:tion der Jahrmărkte im Arader Gebiet.
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CONTRIBUŢ'IA PRESEI ARĂDENE LA AFIRMAREA GINDIRH

SOCIAL-POLITICE A

GENERAŢIEI

UNIRII

de
LUCIAN EMANDI

Presa arădeană a împlinit nu de mult 100 de ani de existenţil. Dacă
punem la socoteală şi cei 50 de ani de încercări neizbutite, ciţi s-au
scurs pîr1ă s-a putut înfiripa prima gazetă românească din Arad, drumul
ni se pare impresionant, pentru că el porneşte chiar din epoca începuturilor presei noastre naţionale. Dacă urmărim evenimentele care s-au petrecut în această îndelungată perioadă, vom putea fixa adevăratele coordonate intre care a prins viaţă istoria presei arădene
şi
abia
atunci vom putea stabili cu adevărat rolul pe care ziarele din a~est colţ
dt· 1,ar} l-au jucat în unele dintre evenimentele cele mai de seamă din
istoria noastră modernă, momente care culminează cu cel mai importa 11t
unirea tuturor românilor într-o singură patde.
O scurtft rememora,re a istoriei presei arudcnc, ne va fa~e să înteleg~-:11 mai bine rolul pe care ea l-a jucat în anii de apot?;eU, în primel~s
dect', ! i ale veacului nostru, cele premergătoare actului de la Alba Iulia,
de la l decembrie 1918.
Cel puţin trei încercări neizbutite, despre care se găsesc s1.1Lcie:1te
referiri în documentele vremii, trebuie consemnate în orice istorie a presei arădene, pentru generosul program cultural şi naţional, carr: stă
tea la baza lor.
Prima încercare de a înfiinţa o foaie românească la Arad date::izfi
din 18141, cînd în consensul profesoral al Preparandiei, nu ele mult
tniii:11:ată, s-a discutat posibilitatea tipăririi unui ziar,
,,Ephemerides
Valachiae", pentru a promova cultura poporului român şi a-i împărtăşi
~,moravurile care sînt în floare la toate popoarele Europei". Deşi consensul, din care făceau parte Dimitrie Ţichindeal, Const. Diaconovici-Loga şi Iosif Iorgovici, consideră că apariţia unui ziar românesc la Arad
ar fi de cea mai mare importanţă, ideea nu ajunge a fi traidusă în fapt.
De-a lungul anilor ea însă rămîne vie şi este reluată în 1833, ctncl profc.:sorul Alexandru Gavra se aşează în fruntea unei vaste actiuni cultural:~, cu ramificaţii şi aderenţi în toate părţile locuite de r~mi~n;, ~-
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vînd ca scop înfiinţarea u:-iei „ortăcii" pentru tipărirea cărţilor româneşt.i şi pentru edit2.rea unui jurnal la Arad, care s-ar fi chemat „Aten:c-ul românesc'· 2• Fiind „precognitele" unei societăţi literare - ,,Cabinetul muzelor romf1ne·· - existente în Arad, Al. Gavra reuşeşte să grupeze în jurul acţiu:-iii :m număr de 42 acţionari din diferite centre ale
Transilvaniei, Banatului şi Crişanei, avînd p§.rtinitori chiar şi la Bucu:·e~.,ti. în persoc:.na librarult1 i Iosif Romanov, iar în Moldova pe Damaschin Bojinca şi pe poetul Costache Stamati.
Primul nume.r al foii, purtînd data de 1 ianuarie 1833, rămas în manvscris şi păstrat în Biblioteca Academici R. S. România filiala clujeană, ne permite să ne orientăm asupra profilului acestei gazete 3•
Ea 2.vea în priir.ul rind rolul de a trezi în rindurile cititorilor interes p2ntru învtţ2tură: ,,Inveţe~te patimele de aitîtea sute de ani, cum
că nu-ţi va mai putea fi pre pămînt în!Jr-2lt chip sc,ăpare, decît prin învlţătură. Socoteşte că. dL· ,·ci şi mni departe întîrzia mintea a ţi-o lumina, de ,•iu şi cu ~ile va trebui să te s~ingi dintre popoarele cel2 culti·,a!e de astăzi. Umblă la şroală, ele eşti încă tînăr! Manuscripte!P cele în limba ta gătite, dă-le să se tipărească, apoi cumpără-le '?Î ceteşte„
le cu sîrguinţă"\
Întrun lung dialog in,;'.ginar. purtat de către autor cu „Iancu din
Piteşti", Gavra discută în rnntraclictoriu despre necesitatea tipăririi căr
\ilor romimeşti şi despre rnlosul cărţilor, care aduc omului multe îndreptări „pentn1 uşurarea -. i2ţii sale"'.
Dialogul constituie o patetică pledomie pentru alcătuirea, tipărirea
~i răspîndirea cărţii. pre•.·um şi un apel adresat cărturarilor, pr.in care
li se cere să alcătuiască, ori „să întoarcă pe românie cărţi din alte limbi
şi săi le trimită pentru tipărW• •
Se pare că 2,cţiunea lui Gavra a avut un ecou puternic printr•~ căr
turarii transilvăneni, pvn tru e;ă la data de 1 ianuarie 1835, <linsul era
deja în posesia a 1 '"i manuscrise, primite pf:ntru a le tipări, printre care opt alcătuite ele Ioan Barac.
1n anul următor. dnd îi scrie domnitorului muntean Alexandru
Ghica, cerindu-i ajut<ir pentru editură, numărul manuscriselor se ridi--ă la 29, la cele iniţiaie adăugindu-se „Cronica" lui Şincai în trei tomuri
şi „Istoria" lui Samuil Micu-Clain, în patru volume, precum şi două lucrări aparţinînd lui Gr·igore Obradovici'.
Concepută Jn stil mare, acţiunea lui Gavra, dacă s-ar fi realizat,
a!' fi depăşit toate încncările similare din epocă. Reuşita a fost însă
z,1dărnicită de către autoritatea statală, care-i refuză autorizaţia cuw:ni1ă. bupă frărrttntări ce durează mai bine de 10 ani, Gavra cu banii
:1.lunaţi reuşeşte să tipărt>ască doar primtil volum al Cronicei lui Şirt
cai şi drama sa ,,:Monumentul şincai-clainian", la 1844, precum şi
un „Lexicon de com·ersaţie", la 1847.
O a treia ince1·C'at€, tot neizbutită, datează chiar dih anii revoluţiei
;,i este iniţiată de către Andrei Şaguna, care în 1849 se adresează episcopului arădean Gherasim Raţ şi lui Andrei Mocioni, sugerîndu-le edi6

1
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Uirea unui ziar la Arad sau Timişoara, prin care să se promoveze interesele poporului român. Ca eventuali redactori propune pe Al. Gavra
sau pe Dimitrie Constantini. Andrei Mocioni asociindu-se aceste1 propuneri, consideră Aradul ca locul cel mai potrivit pentru tipărirea gazetei, iar Gherasim Raţ discută propunerea cu fruntaşii arădeni, dar ca
nu ajunge să prindă viaţă 8 •
Abia la 114 februarie 1869, prin apariţia foii „Speranţia", Aradul
·.!_junge să aibă prima gazetă publicată în limba romana.
Foaia literară „Speranţia" apare sub auspiciile societăţii de lectură a studenţilor din Arad, sub egida unui comitet de redacţie compus
din Custante Gurban, Ioan Beseanu, Iustinian Cernaţia şi Geor~iu
Morariu.
Tipărită de două ori pe lună, la data de 1 şi 15, foaia 1ş1 propune
să fie „un organu pentru a comunica fruptele deprinderilor noastre în
cele ce se ţinu de literatură" ... 9 dar nu se mărgineşte numai la publicarea lucrărilor literare din cadrul societăţii de lectură, ci îşi indreapiă
atenţia asupra întregii vieţi publice româneşti.
Apărînd cu întîrziere, abia la 1117 februarie 1869, din cauză că
T'.U s-a putut obţine mai repede autorizaţia necesară, la sfir7itul anului foaia este nevoită să-şi înceteze apariţia .
.După o pauză de un an, la 10122 ianuarie 1871, ,,Speranţia" reapare, tot ca organ al societăţii de lectură, dar de ,astă dată se bucud şi de
sprijinul material din partea fruntaşului arădean Gheorghe Dogariu, care pune la dispoziţia foii, sub formă de fundaţiune, 10 acţiuni ale băncii
de asigurare „Transilvania", în valoare nominală de 100 florini.
Incepînd cu numărul 19, tipărit in ocLombrie 18il, apare in fruntea foii ca redactor Vi~enţiu Mangra, care o girează pină la mijlocul
/3-nului 1872, cind „Speranţia" îşi sistează apariţia. De 7i „Speran\ia'' a fost
editată de tinerime cu un scop limitat, acela de a difuza creaţii!~ litPrare ctle membrilor societăţii de lectură, ea îmbrăţişează totuşi p1·obleme
mult mai generale clecit cele ale societăţii, bucurîndu-se şi de colaboratori din afară.
O bună parte din paginil2 „Speranţieia s~nt rezervate problem2lor şi
informaţiilor despre învăţămînt. Aici întîlnim numele lui loall Slavici,
'( are în 1871, în mai multe numere consecutive, publică un lung studiu
·,,Despre c1·cşterea şi mai ales despre creşterea junelor române". Alte ar'ticole pun in discuţie organizarea şcolilor şi zăbovesc asupra programelor
·c1e invăţămînt şi a altor aspecte din şcolile confesionale.
·
Partea literară este modestă, fiind sustinută mai ales de către memlJrii_ societăţii, dar întilnim şi nume mai pr~stigioase, cum este cel al po1etului Iulian Grozescu, care se bucura în epocă de o bună apreciere,
fiirid uri 'frecv2nft colaborator al ;,Familiei" lui Iosif Vulcan. ·
, Revista are o •rubrică lingvistică unde se discută unele probleme
ale lirhbi-i, printre care· în mai multe numere, despre folosirea cor.ectă a
·artkolului ,,l" sau „lu".•
. .·.· 'cî_teodată în paginile sale îşi fac loc şi articole de natură polilkă,
cum smt cele despre adunarea P.N.R. din_ cornitatul Arad' sau .despre
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adunarea gener2.l.:i a tuturor românilor din comitatul Bihariei, dar mai
ales suita de articole <şi informaţii despre ma:-iifestările de la Putna din
1371, organizat2 cu prilejul comemorării lui Ştefan cel l\Iare.
Cu tot profilul modest, prin problemele dezbătute în paginile sale,
„Speranţia" se bucură de bune aprecieri din partea unor oameni ăe
::eeamă ai epocii. George Bariţiu trimite tinerimii arădene o scrisoare
prin care laudă publicatia lor, iar Andrei Şnguna recomandă întregului
der „ca să ţină foaia aceasta şi să facă ca şi cărturarii noştri s5 se pre_,umere la ea".
Prin rubricile ,·ariate, prin problemele pe care le dezbate în paginile sale, chiar dacă ele se referă mai ales la aspecte locale, .,Speranţia"
joacă un rol de pionerat în istoria presei arădene, anticipînd marile organe de presă care \'Or apare la Arad în deceniile premergătoare Unirii
,,Tribuna" ~i „Homâ:-iul·;_
După sistarea „Speranţiei", în anul următor apare revista „Lumina",
ca organ oficial al Episcopiei Aradului, care durează cîţiva ani, apoi în
locul ei apare revista .,Biserica şi Şcoala'', organ
oficios
al
Epi~copiei. Această din urmă revistă are o mare longevitate, sistindu-şi ::ipa~·iţia abia în anii următori celui de al doilea război mondial. Deş~ ac~ste
două publicaţii aveau un caracter ecleziastic, ele participă din plin şi la
viaţa culturală şi social-politică a românilor. In paginile lor întilnim
adeseori, pe lingă materialele referitoare la problemele de învăţămint,
şi creaţii literare ale unor autori locali, sau ale unor scriitori consacraţi
cin Transilvania, sau de din.colo de Carpaţi.
Şi în fine, tot în această perioadă premergătoare apariţiei celor două
mari ziare din deceniile premergătoare Unirii, apare într-un timp la
Arad publicaţie. satirică „Gura satului'', care încerca să combat2. cu arma satirei şi umorului toate devierile de ordin naţional.
Toate aceste publicaţii joacă u:-i rol important în viaţa românilor
arădeni. Aici îşi fac ucenicia unii dintre marii gazetari din generaţia
Unirii şi prin ele se cultivă gust'Jl publicului pentru citit.
Cele două gazete care au însă o implicaţie directă şi foarte impor-tantă în structura gîndirii social-politice a generaţiei de la 1918, sînt
,,Tribuna" şi „Românul ...
Gîndirea social politică a generaţiei de la 1848, din Transilvania,
f-a format între coordonatele ideologice tr2.sate de către foile li.J'. George Bariţiu, cărturarii blăjeni fiind îndeosebi aceia care au scos i::a dintr-o
fîntînă nesecată, din operele Şcolii Ardelene, o sumă de idei, pe care
conex,îndu-le cu problemele ce se pîrguiau în veac, le-au profilat pe
fondalul epocii.
Spre deosebire de conducătorii P.N.R., care-şi îndreptau privirea
~pre guvernele maghiare, de la care aşteptau, prin nepartici,parea la alegeri, satisfacerea unor revendică:ri, pasivismul „Tribunei" sibiene este diferit de cel al frunta~ilor politici şi porneşte de la convingerea că trebuie să ferească masele populare de irosirea zadarnică a forţelor în
campaniile electorale ale căror rezultat era dinainte cunoscut. ,,Partidul Naţional Romfm" se declara pentru pasivism şi era pasiv; ,,Tribuna•• se
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declară de asemenea pentru pas1v1sm, dar tribuniştii nu sint pasivi" 10 •

Ioan Sla\·ici vorbind mai tirziu despre politica tribuniştilor, considera „T,ribuna" ca pe „un organ de propagandă culturală, care insemnează
c, fază luminoasă în dezvoltarea vieţii noastre naţionale" ... reamintind
deviza de atîtea ori rostit·ă: ,,Soarele pentru toţi romanu de la Bucureşti răsare„ căd acolo e centrul firesc al vieţii culturale române <;:i
focarul c!in care se revarsă lumina asup1·a întregului popor şi de unde toti
ron:.ânii au să se adape" 11 •
Generaţia Unirii îşi clădeşte eşafodajul gîndirii sale sociai-politict:'
în cele două ziare arădene: ,.Tribuna1 • şi „Rom[mul-'. Apariţia lor repre,dntă
o etapă nouă nu numai pe plan ideologic, ci şi practic, în ce priveşte
activitatea P.N.R. ,,Tribuna" din Arad, apărută între ani 1897-1903 sub
titlul „Tribuna poporului", este într-o măsur,ă continuarea „Tribunei" din
Sibiu, şi anume, preia de la aceasta latura cea mai avansată a mesajului
ideologic, ideile acelor tribunişti care, deşi declaraţi adepţi ai pasivismului,
erau mai mult pentru activitate decit pentru pasivitate. ,,Tribuna poporului a,pare în urmn. rupturii ce se petrece între conducătorii „Tribuneia sihiene şi P.N.R., după eliberarea memorandiştilor, cînd comitetul P.N.R.
ridică dreptul de proprietate asupra gazetei, şi prin proces miră
în
proprietatea „Tribunei", scoţînd din redacţie pe vechii tribunişl i Ilarie
Chendi, Ioan Hussu-Şirianu şi Bogdan-Duică ti_
La început „Tribuna poporului" adoptă orientarea acelor tribuni~ti
care se situau în punctul cel mai avansat de negare a pasivităţi;, dar
pe măstuiă ce trec anii, ,,Tribuna;' arădeană îşi croieşte o orientare proprie, care deşi în linii mari este axată pe unitatea culturală, din punot
de vedere politic se declară tot mai categoric pentru reluarea a~tivităţii
parlamentare.
Pornind de la principiul egalei îndreptJţiri a tuturor naţionaiităţilor,
,Tribuna·· din Arad consideră că această egalitate trebuie să fie cuc2rită
prin luptă activă: ,,Ridicăm steagul activităţii parlamentare şi m1 ne temern de înfrîngere, căci n1Jmai luptînd creşte puterea şi nu din mila
altei-a voim n trăi, ci cu puterea noastră de viaţă voim a ne croi sonrta
şi fericirea ... Nu vom sta pentru rnai departe cu rn.îinile în sin. Nici de la
ajutorul altora din afară, nici de la mila asupritorilor no?tri nu aştep-
tJ.m uşurare. Prin noi înşine trebuie să învingem'" 3•
Numărul 1 din Hl04 al „Tribunei", în ca.re se publică acest articol cu
caracter progrnmatic, fixează clar atitudinea ziarului pe linia activităţii
parlament.are şi enunţă în acelaşi timp şi factorii ,care vor avea rolul hotărîtor în acea tă bătălie: alegătorii români, ţărani care brăzdeaz5. pămîn
tul de veacuri întregi, hrănindu-l cu sîngele ?i cu sudoarea ~or. O luptă
intransigentă pentru apărarea fiinţei naţionale, dar şi pentru ciştigarea
de drepturi, dobîndirea îndreptăţ,irii egale, se anunţă, ia.r
lupta
aceasta, ,,Tribuna" vrea să o deplaseze în .rîndurile maselor populare: ,,Din
sat în s,at vom merge, din casă în casă vom C'.)linda cîntarea suferintelor
noastre şi la viaţă românească vom chema pe toţi cei amorţiţi. Treziţ,i-vă
rorr.e.ni!" 14 .
·
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Tribuniştii 2.răcleni comideră că ziarele trebuie să fie nişt.~ focare
de lumină, care să arunce în proiecţii mari razele calde asupra întregului popor. cşi nu nişte opaiţe abia licărinde, care pătru~d doa_r în. cî!e~a
case şi îşi formează ca obiectiv principal răi~baterea cit mai admca m
masele populare, ceea ce de fapt „Tribuna'" şi reuşeşte pînă la urmă. In
perioada cînd ziarul ajunge la cea mai mare răspîndire ,a.re abonaţi
dintre intelectuali circa 4.000, iar dintre ţărani peste 10.000.
Gazetarii „Tribunei" pornesc de la constatarea că masele sînt acelea
care aduc în lupta naţională vigoarea şi demnitatea, forţa de luptă şi
combativitatea, iar nu intelectualii, pe care îi socotesc ca fiind nehotă1 îţi, mai degrabă dornici de a-şi aranja socotelile lor mărunte, decît de
a se sacrifica pentru interesul poporului. Considerînd ca un lucru descurnjator a confunda „pătura numită inteligenţă, ofilind nobik avînturi,
cu slăbirea conştiinţei noastre publice, cu resemnarea unui neam în care
a scăzut încrederea în idealurile sale", cu ceea ce de fapt reprezintă
forţa şi vitalitatea c:1c2stui neam: masele mari ale poporului. ,,Tribuna;· ex,.'lamă într-un articol întitulat „Presa noastră": ,,O nu, nu est0 neamul
românesc ,.inteligen'\ă'' aceast::i. searbădă, îngustă, aparţinînd neamului
pentru rentabilitc1tea de a se ţine de el, indiferentă şi nesimţitoare, îmbulzită numai la răspîn tiilc, unde ori se cîştigă, ori se culege faimă. Nu
FC poate cunoaşte neamul nostru în inimile acestea blazate, şirete şi veş
nic neînşelate în calculul ce priveşte interesul lor•'1 5_
Spiritul critic faţă de apatia intelectualilor, precum şi profunda
s.irnpatie şi înţelegere pentru poporul care se deştepta şi-i îmboldea la
luptă pe cei cîţiva intelectuali cu vederi înaintate, care nu s-au rupt de
popor, vor constitui spiritul director al ziarului.
Octavian Coga, într-un ciclu de arLicole întitulat „Ce este „Tribuna"
zilelor noastre?", defineşte activitatea ziarului în felul următor: ,,Ziarul
,,Tribuna'; este şi astăzi, ca şi în trecutul ::i.propiat, cind şi-a ciştigat simpatia obştei române-şti, un organ de publicitate, care în caclrel':' prin,:ipiilor fundamentale ale Partidului naţional reprezintă linia de intran-sigenţă faţă de duşmanii noştri şi spiritul critic în judecare.:1 chestiunilor noastre interne" 16 şi afirmă categoric: ,,o gazetă poate trăi cită Yreme cei care o scriu au rădăcini în sentimentul public'·r,_
Ideea aceasta de deplasa.re a centrului de greutate politică în sinul
maselor, ,,Tribuna'· o desprinde de înseşi realităţile politice a:rădene, care scoteau în evidenţă faptul că masele din acest judeţ nu s--au împă
cat niciodată cu stagnarea introdusă de P.N.R. în viaţa noastră publică, prin decretarea pasivităţii. Arădenii nu acceptau pasivitatea totală
nici chiar în perioada 1887-1905, cînd de fapt se poate vorbi de o pasivitate generală, pentru că ei şi în acest timp au desfăşurat o virulentă
şi susţinută activitate în cadrul congregaţiei comitatense, pe car~ au reuşit să o transforme într-o adevărată tribună de afirmare na\10nală. în
perioada aceea Aradul, dar mai ales judeţul, avea o puternic[. organizaţie politică, cu un cc-mitet compus din 120-180 membri, majoritatea
ţărani, care-i impulsionau în arena luptelor politice şi pe intelectualii
mai şovăielnici. Dr. Ioan Suciu, unul dint!·e fruntaşii comitetului P.N.R.
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din vremea aceea, face următoarea remarcă= ,,Ţărănimea ară.Jeană are
partea leului, meritul că „arădani" şi-au eluptat un nume nemuritor în
istoria luptelor noastre naţionale" .. .16 Ţăranii au fost aceia care i-au îmboldit pe intelectuali la luptă, trezindu-i din amorţire: ,,Nu mai era
modru să stăvilim pornirea poporului spre activitate. Ni se declara în
faţă: ,,ne-am săturat de a mai aştepta pină decideţi lupta. Vent\i cu Pai!
De nu, intrăm în luptă fără voi" 19 •
Din aceeaşi energie înviorătoare a ţărănimii îşi culeg impulsurile de
luptă şi redactorii „Tribunei", această energie constituind o adevărată sursă de inspiraţie.
In atmosfera aceasta de însufleţire „Tribuna" se ridică: ,,apărind
dreptatea, mărturisind adevărul, combătind minciuna şi susţinind cu
ori ce jertfă libertat.>a cuvîntului" ... 20
Ideile pe care le preia din programul ,,Tribunei" din Sibiu, le amplifică, adăugindu-le altele noi. Deşi menţine mai departe în
fruntea
programului său, crezul unităţii culturale, ,,Tribuna" din Arad ţinteşte
ţi stăruieşte spre o trezire politică, militind pentru intrarea combativă în
arenă, activizarea maselor de ţărani şi
înarmarea lor cu tactica ~i
tehnica luptei. Ea urmăreşte să înfăptuiască tocmai ceea ce n-a putut
Pealiza „Tribuna'' din Sibiu, să grupeze laolalta pe toţi bărbaţii neamului, care odinioară luptau împreună, urmăreşte solidaritatea intre toţi
luptătorii bravi, o înţelegere sinceră şi profundă intre toţi fiii poporului;
cu un cuvînt, că strîngă la un loc toate elementele viguroas~. animate
ăe dragostea faţă de popor. Ii îndeamnă pe toţi la luptă, să al?a~ii. între
pasivitate şi activitate, pentru a nu mai sta şi pe viitor în nesiguranţa
inactivităţii, care împiedică ori ce avînt, şi ziarul accentuează contribuţia esenţială a poporului: ,,Pentru a lua putere de luptă, ne c,)borîm în
popor. !n cîrmuirea luptei vom ţine seama de înclinările pop1cului, dar
mai presus de toate de nevoile lui, între care cea mai ma,re e să nu-i
lăsăm singur pradă ourentelor primeJdioase şi silniciei guvernului" 21 •
Lupla poporului pentru drepturi este corelată şi cu lupta celorlalte popoare. ,,Tribuna" susţ.ine programul de solidaritate al naţionalităţi
lor din Austro-Ungaria, şi nu scapă nici un prilej pentru a-i da viaţă
aces1tui program. Cînd în 1904, arădenii nernaiaşt2•ptînd hotărîrea P.N.R.
de renunţare la pasivitate, decid participarea la alegerile parţiale din
Nădlac, Ioan Russu-Şirianu salută, într-un articol de fond din „Tiribuna",
pl'nerea în practică a luptei comune dintre slovaci, sîrbi şi romimi, care
ar putea „porni un curent mare şi generos, menit a săp~ mJ.tca între
ţărmurile căreia să ne putem bucura şi noi de drepturile cetăţeneşti înscrise în lege. A fost destul cu pasivitatea sub care au lincezit cele mai
preţioase puteri naţionale şi cercurile electorale române ajunseră obiect
de ruşinoasă tergiversare. Fie o dată luptă bărbătească, luptă dreaptă,
care oţeleşte şi curăţă 22 •
Dr .. Ioan Suciu, depunîndu-şi candidatura l:i Nădlac, vehiculează 1idei
asemănătoare în discursul pe care îl rosteşte în faţa alegăto'riicr: ,,Ceea
ce faceţi dvs. azi este expierea păcatelor a peste 30 de ani, cită vreme
am stat cli toţi cu m1inile în sin. Nu vrem sCi mai fie d-aci înainte a~a. ci
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facem aci începutul unei lupte demne de popoarele care vreau să nu
piară. In această luptă ne călăuzeşte numai dragostea. Fraţi vr2m să fim
şi cu maghiarii şi cu slovacii şi cu sîrbii! Dar fraţi adevăraţi. Pretindem
aceleaşi drepturi pe care le au şi confraţii noştri maghiari"? 3_
Paralel cu acţiunea aceasta de solidaritate cu celelalte naţ10nalităţi,
se produce şi o încercare de apropiere faţă de secţia română a P.S.D.
în pactul încheiat la Găiceana la 3-9 august 1907, la punctul 2 semnatarii, printre care Ioan Slavici, Eugen Brate şi Roman Ciorogariu, preconizează luarea de contacte cu secţia română a Partidului Social Democrat, pentru a duce lupta împreună, în vederea u::1or realizări comune24 •
Semnatarii pactului aveau pe vremea aceea o poziţie put-:>rnică în
redacţia „Tribunei" fiind alături de Ioan Russu-Şirianu şi Vasile Goldiş
pilonii pe care se sprijinea constrc.1cţia ideologică a ziai-ului. înţelegerea
aceasta se reflectă de altfel şi în paginile „Tribunei•; Chiar Russu-Şirian'...l,
rare manifestă destulă inconsecvenţă în această privinţă, afişează uneori în articolele sale problema colaborării cu socialiştii. Punctel2 comune, după Russu-Şirianu, sînt: votul universal şi secret, ca şi egala
îndreptăţire. Constatînd că şi socialiştii luptă pentru aceste deziderate,
cere ca cei oprimaţi să treacă peste ceea ce-i desparte şi să se unească
în ceea ce-i apropie, spre a înlătura jugul comun: ,,nimic nu ne împiedi,:ă nici pe noi să încheiem asemenea alianţe, să mergem alături de cei
care vor şi ei, în primul rînd egala îndreptăţire şi dezrobirea naţiuni
lor de sub jugul unei clase pervcrse" 25 •
In 1905, cînd în cadrul congresului P.S.D. din Austro-Ungaria, delegatul socialist Buchinghci· din Ungaria, critica politică de asuprire a
naţionalităţilor din monarhie, ,,Tribuna" îşi exprimă simpatia faţă de miş
carea socialistă, într-un editorial, în care reamintind necr~!';itatea colaborării, scrie: .,Ne pare bine că tocmai din partea socialiştilor vine recunoaşterea aceasta. La drept vorbind ţinem 1-:1ai mult la consideraţia
1 0r, decît la ori c,;re alta. Idealurile pentru care lllptăm noi sînt în deplină consonanţă cu ideile (]e progres şi umanitate ale vr2mii ... Iată de
ce socialiştii nu ne pot fi decit soţi de arme fireşti, căci înt::-e postulatele programului nostru, nu este nici unul care ar fi împotri,a năzuinţe
lor lor. Din contra, sînt multe şi mai ales este cel cardinal, sufragiul universal necondiţionat, înscris în programul nostru" 26 •
Despre demonstraţia socialiştilor pentru obţinerea d~·eptului de
vot universal, ţinută la 15 septembrie 1905 în Budapesta, .,Tribuna;' scrie
cu simpatie. Aprecieri referitoare la activitatea socialiştilor, întîlnim dea lungul anilor şi în alte numere ale ,,Tribunei'·. Acelaşi ziar se referă în
cîteva rînduri la manifestă[·ile de adeziune pe care fruntaşii arădeni ai
P.N.R., dr. Ioan Suciu, Vasile Goldiş, Şt. Cicio-Pop le a.raită faţă de diferite
întruniri ale socialiştilor români, ţinute la Arad, fie prin scrisori, fie
prin participarea şi luarea de cuvînt la aceste adunări.
După ce în 1905 conferinţa de la Sibiu decretase ofkial intrarea
P.N.R. în activitatea, ,,Tribuna" şi-a înviorat şi mai mult scrisul. Octavian
Goga, care între timp ajunsese să deţină un rol important în viaţa „Tri70

https://biblioteca-digitala.ro

bunei" într-un articol publicat în 1911, făcînd o alTnplă analiză asupra situaţiei presei româneşti din Transilvania în Cfi 10 ani din urmă, constata că în timp ce „GazeLa Transilvaniei'' i~i vădea somnolenţa, în timp ce
,,Lupta" provoca momente de zăpăceală penibilă,
iar
„Drap21ul"
apăra încă doctrina pasivităţii, ,,Tribuna" singură făcea loc în paginile ei
unui si:,irit schimbat, aduJcînd ~bucium şi vioiciune, nervi dezlănţuiţi şi
vigoare tinerească, prin apropierea tineretului, din rindurile căruia a recrutat cîteva condeie remarcabile, ca: Ion Gorun, Ilarie Chendi, Sextil
Puşcariu, Al. Ciura, I. Agîrbiceanu, I. Lupaş, O. Ghibu, Gh. Pop, I. U.
Saricu, Osvadă şi alţii. Mulţi dintre aceştia înflăcăraţi de ideile apusului, de care bătrinii se sperie, au devenit mult mai preten\iof, cerind
0 activitate mai vie şi mai potrivită cu exigen 1
ele epocii. Considerînd că
„Tribuna" rămîne acelaşi ofigan de publicitate al P.N.R., care şi-a ciştigat
~lmpatia obştei, Octavian Guga socoteşte că: ,,Astăzi trebulp să fim mai
~everi în aprecierea valorilor, să fim sinceri şi drepţi în judecarea oamenilor, şi să cumpănim cu mai multă vigoare atribuţiunile de conducere,
care greşit interpretate, n-aduc rezultate practice, iar la un moment
dat pot avea consecinţe fatale" 27 •
Cerind primenirea în rindurile conducerii P.N.R., ,,Tribuna" îşi atrap-e
dezaprobarea comitetului naţional, şi în cursul anului 1911, o vie dispută
se naşte intre fruntaşii P.N.R. şi „Tribuna'". ln alegerile din 1910, datorită
t>presiunilor deosebit de pronunţate din parte:1 guvernului, românii nu
reUJşesc să aleagă în dietă decît un singur deputat. In urma acestui e-;:ec
,,Tribunaa cere primenirea cadrelor de oonducere aile P.N.R., dezlănţuind
rurtuna controversei, care va atinge punctul ct•,minant în auul urmăbr.
In urma acestui atac provocat de „Tribuna" împotriva conduoerii pa1·tidului, comitetul P.N.R. a hotărit în 20 cl'c-cembrie 1910, editarea unui
ziar al partidult:i, care :;ă apară la Arad. Zia~·ul se intiiuleaz:i „Rom[mul",
;ar primul număr a apărut la 1 ianuarie 1'111, sub direcţia lui Vasile
Goldiş. In cuvîntul ajresat „Către români", de către conducerea P.N.R.,
f'.e fixează obiectivele ziaruki, care nu-şi prup.~ne să fie o întreprinrlerc
dE concurenţă faţă ce celelalte ziare romanPşb existente, r:i urrnă:eşt~
doar de a închega r~• 1 aţii dt încredere şi !:>JJr:_;inire între t,1aL· or~anele
de publicitate românc5ti, care servesc cu sin,er;tate interes2!.' P.N.R. No{ăm aici cîteva dintre p11r,ctele mai implirt;:.nte, ce se desprind din
.acest manifest:
- închegarea tuturor aderenţilor sinceri într-un mănunchi put2rnic,
pc temeiul disciplinei;
- deşteptarea şi întări1rn conştiinţei na~in,-,ale;
- lupta pentru drepturile naţionale necesare
pentru
progresul
f'Conomic şi cultural:
- spriiinirea tuturor acţiunilor pornite în interesul naţiunii române;
- ziarul îşi rezervă dreptul crirticii, pentru a pll!teia descoperi defectele şi piedicile care se pun în oale.a prosperării politice, avînd in vedere
adevărul că scopul criticii nu este distrugerea, ci i:ndreptarea 22 •
In acelaşi număr este pu!Jlicat articoiui „Programul nodru", în care sînt dezvoltate mult mai pe larg punctele de pmgram cuprinse în „Cu71
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,întul către români", a-_:lresac de către comit ~L'..11 naţional.
!n articoiul
program se subliniază în primul rînd necesitatea întăririi încrederii obştei
româneşti în hotărîrile confErinţei naţionale şi rolul de conducător care îi
revine P.N.R. După ce vorbeşte pe larg despre îndatoririle fiecărui român
faţă de P.N.R., ziarul note,,ză cîteva dezid<:~:·ate cu caract·~l' 2conomic
şi social-cultural, printre care:
- sprijinirea intreprinderilor econoc.1Le ~:ienite să eli.Lereze pe ţăran de sub exploat3.rea cap;talului străi:1;
- industrializarea muncii celor care nu sînt aplicaţi în agricultură;
- sprijinirea co.n:?rţu 1.u_ românes.:.
Socotind munca cultural:". ca pe una dint:·e cele mai arzătoare probleme ale vieţii român<:>şti, z1r.rul îşi fixeaz.i ::·a obiective în această privinţă:

sprijinirea asocia ţiilcr culturale rom 1~c.-şti;
sprijinirea teatr 1Jl ui ambulant romu~-=-s~-,
asigurarea exi ~:ent.:.-i materiale c1 zianştilor român;, precum şi
a văduvelor şi orfanil<'r lot.
Ziarul mai face apel I:-. solidaritatea tuturcr naţionalitiiţiJ.or nemaghiare, cerind întărirea k:;;;,iurilor cu parti'!e:e celorlalte naţionalităţi,
şi organizarea concen~ric'i c1 luptei con:une, preconizînd ţinerea unui
congres al naţionalităţilor, la care să fie reprczr:-ntate toate pop,)arele nemaghiare.
Zi·arul „Românul'· adoptă o poziţie fermă în ce priveşte problemele
naţionale, fixîndu-şi .::it se poate de clar atitu8inea în aceasta privinţă! 29 •
Deşi „Românul'' porne~te la drum ca adversar al „Tribunei",
multe
dintre idealurile acestei gazete vor fi preluate ş ide către noul organ publicist al partiduluinaţional. Vasile Goldiş, care va scrie pînă în 1916, cînd
„Românul este sistat de către guvern ,toate articolele mai importante din
ziar, era tocmai unul dintre cei care au contribuit din plin şi La ascesiunea
„Tribllll1ei", şi mai ales la fixarea orientării idrnlogice a acesteia. Dacă în
anul în care cele două gazete convieţuiesc împreună la Arad, angajate într-o polemică sterilă, unii cititori ar putea găsi o diferenţă de vederi. ,,Românul" situîndu-se pe o poziţie mai moderată, după sistarea, în 1912, a ziarului „Tribuna" încetul cu încetul „Românul'· adoptă un ton mai hotărît în
articolele sale amintind adeseori de combativitatea tribuniştilor. In articolele sale sînt reluate multe dintre problemele dezb5.tute de-a lungul anilor în „Tribuna". Printre acestea, problema intensificării activităţii politice
a românilor, exaltarea valorilor morale şi creatoare a poporului, apărarea
instituţiilor şi libertăţilor naţionale, ciştigarea de noi drepturi şi libertăţi,
constituie tot atîtea teme, care vor reveni ca nişte leit motivuri şi în paginile „Românului". Unele dintre acestea scot în relief cu destulă pregnanţă poziţia ideologică pe care arădenii au promovat-o prin cele dQ/1..lă garete.
Astfel în articolul „O părere inc!ividuală" 30 Vasile Goldiş
arată că
încă din 18f}2, cind puterea publică s-a năp-u:s-tirt cu toată furia
asupra
P.N.R. făcîndu-i aproape imposibilă orice manifestare, a fost cel dintîi
care a avut curajul să arunce în discuţie publică idee1a activităţii parlamentare, care era deja aioceptată în convorbiri particulare de către o
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:Parte însemnată a aderenţilor pa!'ltidului. El sublinia că la această idee se
· raliaseră îndeosebi arădeni şi tineretul ,arătînd că arădenii prin puternica
lor
organizaţie
politică
şi
prin
agitaţia
făcută
prin
ziarul
„Tribuna
popor.ului"
şi
mai
tirziu
prin
„Tribuna"
.au re:uşit să determine conducerea P.N.R. ca în 1905 să reia aotivitatea
parlamentară. De altfel, Vasile Gold~ revine în acest articol asupra unor
idei pe care le mai ,abordase şi în ziarul „Tribuna". In nr. 1 al „Tribunei"
din anul 1905, într-un articc[ cu caraoter programatiic, el consideră că unele
,dintre ţelurile cele mai importante ar fi: ,,Organizarea luptei pentru intrarea în parlamentul ţării va fi cea mai de aproape dorinţă" ... 31
P,ri.In activitatea pairlalmentară nu se urmăreşte atît trimiterea de
deputaţi în dietă, cit mai ales reconstruirea partidului şi crearea organelor neoesare pentru conducerea şi reprezentarea P.N.R. Darr scopul principal este apropierea de masele populare: ,,activitatea parlamentară am
soootit-o totdeauna ca mijlocul cel mai potrivit, şi aproape singurul posibil, pentru a face în masele mari ale poporului nostru, propa,ganda politi·Că naţională, pentru de a aprofunda tot mai mult în a,ceste mase coniştiin
ţa naţională şi de a întemeia raporturi tot mai strirrse între popor şi inteleotualii români" 32 •
Dindu-şi seama că prin activitatea parlamentară nu se poate
s,pera
la o îmbunătăţire a situaţiei politice, fiind!că lupta din parlament nu ar fi
în stare să determine factorii decisivi din oonducerea sta•tului la concesiuni de oarecare valoare pentru popor, Goldiş subliniază însă foloasele
ce s-ar putea tr-age prin apropierea conducătorilor de poror ,şi prin dezvoltare
a
conştiinţei
naţionale,
cit
şi
prin
antrenarea
mai
intensivă
a
maselor
în
acţiunile
sociaJe,
economice
şi culturale: ,,greul muncii noastre trebuie să fie desfăşurat în mijlocul
poporului, că în parlament este a se fixa numai punctul nostru de vedere faţă de politica ofidală de guvernare, iar
deputa·ţii şi
candidaţii de
deputaţi, vor avea să dezvol!te adevărata lor muncă naţională între alegă·tori"33.
Articolul acesta ne aduce aminte de apelul atît de patetk dim numă
rul I al „Tribunei" din 1904, oare chema la viaţă romanească pe toţi amorţiţii, precum şi de anatemizarea, făcută tot în „Tribuna" ,,Blăstămat :,i afurisit să fie românul care-şi va da votul său contra :fu-atelui. Fericirea
voastră de la voi atîrnă ..." 34
Atent la reacţia poporului faţă de această luptă, sînt
oîntăriţi
cu
dreaptă balanţă atît cei care se îndepărtează de la idealurile
naţionale,
punîndu--se în slujba clasei conducătoare maghiare, cit şi cei care opun
rezistenţa cea mai dirză împotriva măsurilor de oprimare luate de către
. guvern. Oind în 1904, la alegerea parţială de deputat din Nădlac, bogăta
şul român Sofra Chicin se desolidarizase de masele de alegători români,
trecînd în solda adversarului, Vasile Goldiş scria în „Tribuna": ,,Dusu-m·. am între voi cu nădejdea să aflu iubirea voastră de neam, dusu-m-am să
aflu români bogaţi, domni, nu calici, oăci numai braţul ce brazdă pămîntul
e stăpîn în lumea aceasta, nu degetuşele sla.be ce zgîriie hir•tia răbdătoare
, cu subţire cerneală" ... ,,Sunteţi bogaţi români nădlă1 cani, bogaţi sînteţi şi
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stăpîni aţi
sărăciei cu

putea fi pe soarta voastră ... Ci voi sînteţi îmbrăca_ţi în noaptea
duhul, români nădlă:ani săraci sinteţi şi date sînt stri1că'Ciunii
sufletele voastre, sărmanii de voi... Că bogatd Sofra Chicin nu iubc-;;t2
pe fratele său, ci iubeşte pe strein. Pe strein iubeşte Sofra Chicin, pe
streinul care în casele ţării va sbiera contra românilcr .. .''; 0
în schimb peste cîţiva ani, cînd primarul din Troaş, Gheorghe Lericu,
la alegerile din 1910 înfruntă toate S·::>hingiuirile jandarmilor, pentru a
putea ajunge la locul de votare, Goldiş îl săruta pate,~ic i:;e obrazul însîng0ra,t, pentru ca a doua zi să publice in „Tribuna" un articol prin care
preamăreşte virtuţi12 o.ce.5tui vrednic: rorn[rn, care a ",rc:.t.:t pe sub baionetele jandarmilor, prntru a-şi putea cxp;ima dorinţa de lib.:-rtate ~i de mai
bine.
I!i2 Ivan din ~în~el, tîrît prin judecăţi peat!·u că a c:întat doina româneac:că, a fost ri.:.1,:c-at la rangul de simbol: ,.Nu cîntaţi
doina
românească cea atît de j2luitoare, că sîntcţi agitatorP' ... Nu mai sîntem singuri
- noi agitatorii. Voi sînteţi acum cu noi. Ne înţelc1geţi. Şi acolo în casa
lui Ilie Ivan din .S~nc:cl se ad:rnă ţ.lugarii şi c.:intă: ,,Di:,~Leaptă-te rom·}ne
din somnul cc de moarte···. E:·au abgăto~·ii rcmâni ca:·e i:::regăt::au să ducă
la izbîndă steagul lor naţio:rnl în lup~a ele~torală ... Prin sat2le româneşti
răsar agitatori ~i la $irb şi la Mărgineni şi la Sîncel. Răsar agitatorii şi
nu sint jandarmi destui ca să orreas·că c:intareo.. Că ea se cîntă în toate
satele şi în toate casele şi la cîmp şi la pădure şi pe vale şi în cărar~.a •
O bunJ parte dintre arti:::olele pe care le publică ziarul ,,R:lmânul" sînt
menite a trezi demnitatea n.1ţională şi spiritul d-2 luptă în
::[Xlpor şi să
combată cu vehemenţă ideea pe care o a:::reditasc
clasa conducătoare
maghiară în privinţa integrării culturale şi ţcliticc a românilor în sinul
poporului maghiar, prin care se unnărea în mod foart2 vizibil deznaţio
nalizarea românilor transilvani. Gksind :i:2 marginea acestei probleme,
ziarul pretinde egalitatea na\iei române cu cea maghiară în toate privinţele, atit în e:e priveşte cultura, cit şi viaţa poliL2ă, c·.::on,Jmkă şi socială.
Consideră că nu există .,natiuni de calitatea a dc ua'• şi într-un artiicol ce
pcartă acest titlu, se subliniază ferm adev5rul c3. nu există popoare sau
rase de calitate inferioară, şi altele supericare, care au dreptul de a
se
instăipîni peste celelalte: ,,Dreptul la viaţă al unui poipor nu se discută,
el se afirmă. Ceea ce se poate discuta, este procesul ce se poate purta în
faţa lumii între impilatori şi impilaţi. D3.r existenţa în sine, un
popor
trebuie să şi-o afirme prin cultivar-cL1 fără rre-get a însuşirilor acelora cari
îi alcătuiesc individualitatea lui deosebită şi intereGantă în mijlocul celorlalte popoare şi nu puţin şi prin mîndria lui con.cşti.2ntă de egal îndreptăţit la viaţă ca şi ori care altul" 17 •
Ziarul nu manifestă o atitudine du5mănoasă faţă de poporul maghiar, ci nwnai faţă de „boierii maghiari';. Cu aceştia nu poate găsi puncte comune de înţelegere, pentru că între boieri şi popor nu există punţi
de trecere. Inţelegerea poate să intervină numai între boieri şi boieri:
„De grabă s-ar împă·ca b:lierii unguri cu boierii români, ca zeama s-o bea
tot bietul popor, care în decurs de mii de ani a suferit foame şi frig şi
arşiţa soarelui, numai ca boierii cei mari să se poată desfăta şi să poată
6
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odihni la umbră. Numai cit noi r,amânii mulţumită lui Dumnezeu sfîntul, nu avem boieri. Şi aşa boierii unguri n-au cu cine să se îmlpace" 38 •
De aceşti boieri, ,,guvernanţii de ieri şi de
azi",
românii
se
consideră într-o stare de răZJboi permanent. E o luptă de apărare, nu de
cuceri~--e. de apărare a fiinţei naţionale şi a puţine~or instituţii
pe ,care
rororul le mai are şi împotriva cărora oligarhia maghiară, 'Clasa conducătoare a nemeşilor şi a moşieri1or, atentează zi de zi. Poporul î:şi apără
limba, pe care vor să o i:z:igonească din şicoailă; ajţ:ără cultura; şi-şi apără
puţinele libertăţi care s,int ameninţate cu dispariţia de către
boierimea
maghiară. Ziarul relevă perfidia guvernului şi li:r:;.sa lui de lealitate faţă
d2 poiporul român, SICIOţînd în evidenţă cursele de tot felul, pe care guvernanţii le întind mereu poporului, şi „vopseaua maghiarizării",
care încearcă să falsifice realitatea.
Atunci cînd unii dintre conducătorii maghiari flutură ca suprem arguni.ent dreptul de cu cnire: ,,Noi am cucerit ţara aceastc1., deci toate popoarele dte mai trăiesc aci, ,trebuie să ni se supună: este dreptul nostru
să le cîrrnuim, să creiem legi pentru ele, să le constrîngem sub voinţa
noc1.stră şi sub bunul nostru plaic ... Să s.e încovoaie, sau să se frîngă", ziarul ,,Românul", prin articolul intitulal „Dreptul de cucerire", opune acestor pretenţii o realitate istorică, prezenţa milenară a românilor în ambele D2'Cii: ,,Rcmânul stă bine înfipt în ambele Dacii. Stă aki şi nu stă ca
un po,ţor cucerit, menit s,tingerii de pe faţa păm~ntului, căci dacă ţara a
putiut fi cucer,ită, n-a fost cucerită şi naţiunea noastră. Ea stă şi
ast}- i
după optis:prezece vea,wri, plină de dorul şi de puterea de a trăi, pe car2
originea sa daco-latină i le-a sădit în suf'letu-i neperitor"'".
Drieptului de cucerire i _se opune de asemenea şi dreptul la via1ă, vitalitatea poiporului roimân. Iar în fruntea tuturiCJr dovezilor de vitalitate
ale unui ror"Jr, stă eul-bura sa, în care intd. în primul rind: limba, obiceiurile, aptitudinile. ronfom1aţia sufletească specială. Daică î.n toate acestea s2 poate observa germenele unei d~zvoltări, atunci dova'.:'a vitalitiiţii
acestui popor este făcută. A crede că poporul romun ar putea fi r_lespoiat
vreodată de acest.~ bunuri al"-' ~a!2, ef.1:e tot una cu a crede „că se p'.)at::smulge cuiva sufletul şi să fie lăsat ,apoi să trăias.că mai departe" 40 •
Vorbind despre viat;a şi moartea popoarelor, într-un alt articol aceeaşi ga~·etă afirr,1ă că pc:-~oa,el-:: nu mor din voinţa ~i sila altor
pq:oare
mai mari, ci ror;o2rele mor numai atunci cînd eL~ siluies-c n:1~:_ir:1. 2;:ki
este o ordine mai înaltă c•are, de~i crc,:ută de pu\ini, stăpîne~te, po,.-c!1:ui2şte şi nu sufere ca natura să fie siluită de om. lar a:eais,tă natură în care
bat toţi cei mari şi putern:ici, pe care o asaltează egoismul omenesc, porunceşte fiecărui om şi fiecărui popor să se rnulţumeas,că şi să cinsteastă
ce-i al său şi să nu lă::omcai~,că la ce-i al altuia, să încapă frăţe,şte unii lingă alţii, căci 1-umea-i largă şi pîinea cea de toa·te zilele şi-o poate cîştiga
fiecare după dr-~ptate. In contextul acestor idei, autorul articolului consideră că cu cei oprimaţi sînt sortiţi pieririi, ci aceia ca,re siluiesc legile
eterne ale istoriei, aceia care fiind sus, în culmea măririi, se îngimf ă şi
;~l'~;rum1 ,ţe alţii, i:e cei de jos: ,,Peipoarele mor de obicei cînd ou ajuns
1

75
https://biblioteca-digitala.ro

la culmea măririi, pentrucă în epiOcile de înflorire şi bună stare, de stă-
pinire, se nasc în ele germenul perirei, tendinţa de a silui natura din ei
şi ordinea morală din lrume" 41 •
In alte articole „Românul" acordă o încredere nemărginită în virtuţile poporului, exprimind credinţa de neclintit că nici un popor nu are
dreptul de a s2 înstăpîni asupra soartei şi viitorului altui popor. Nu există argumente, fie scoase din istorie, fie de oriunde, care să întărească acest drept de înstăpînire. Afirmind că noi românii nu ne sprijinim numai
pe drepturile istorice as'llipra acestui pămînt, deşi am avut odată aceste
drepturi, ci dinMlo de orJce fel de drepturi, ne sprijinim mai ales pe
realităţi ziarul cond1ide că temeiul existenţei noastre aci pe: ,,existenţa
noastră aci, ca popor
compact de
milioane,
alcătuitor
al
unei
însemnate părţi a statului şi pe dreptul - adevărat şi imprescriptibil acesta - ce fiecare popor viabil are de a trăi şi a se dezvolta conform firii ,şi individualităţii sale"42 •
Pentru susţinerea acestei teze este invocat însuşi spiritul vremurilor
noi, care se ridică împotriva a cestui fel de a pune sub zăvor drepturile
popoarelor. Vremurile care vin vestesc mîntuirea din robie a milioanelot
de iloţi care pînă ieri n-arveau a1tă meserie <lecit eterna sclavie fizică -şi
ucigătoarea povară a unei scalvii spirituale. Aceste vremuri încearcă încă de pe acum să înalţe la rangul de om pe toţi aceşti nefericiţi
sdalvi.
Ei:oca privilegiilor a trecut şi ziarul atrage atenţia „nenorociţilor conţi'~
că astăzi oştirile popoarelor nu mai sînt akătuite din cavalerii vremurilor medievale, ci din ,,iputerea vie a poporului, masa uriaşă a acestei mări
de valuri etern mişcătoare". Faţă d2 străduinţele maselor pentru a dobîndi libertatea, conţii şi grofii, care ţin încă cu ,tJot preţul la goala străluci
re a privilegiilor, par ridicoli: ,,Un Tisza, un Karoly, Appony, Andrassy,
Poll6ny, vor avea înfăţişaI"ea unor ridicole figuri din trecut, al căror cuvînt va răsuna ca un glas de clopot dogit" 43 •
Intr-o splendidă dialectică este condamnat individuaHsmul şi egoismul acestor grofi şi conţi, prea accentuat, ca să se mai poată
zidi deasupra lui clădirea unui bine col-20tiv, sau a unui interes public• de stat.
Nobilii aceştia egoişti sînt comparaţi cu cei din timpul revoluţiei franceJ
ze, care şi-au părăsit patria, ca să-şi salve:ze privilegiile. Probabil că întoomai ca aceia, şi oligarhii maghiari ar fi în stare să-şi părăsească ţara
la V!'eme de primejdie, pentru că ei nu au săpat in sufletul lor înţelege
rea adîncă a concepţiei de patrie: ,, ... şi va rămîne că pămîntul acestei
ţări să-l apere acel popor frate cu glia, care singur înţelege ros-tul adînc
al iubirii şi al Jertfirii pentru ţară" ... , pentrucă vremurile acestea noi nu
mai recunosc dcioît o singură putere: ,,Puterea absolută a poporului. Acest popor care astăzi îşi are conştiinţa sa, a smuls în decµrsul timpului
de la cei n<cohemaţi aceea ce puternicii numesc suveranitate şi d_reptul de
a conduce ş~ _de a dispune asupra destinelor saJ.e ... "«
Am. schiţat- aici doar cîteva dintre ideile pe care cel_e :două ga 4et~ ~7
rădene din .deceniile premergătoare Unirii, au încerca,t să le infiltreze în
conştiinţa cititorilor. Desigur, problematica abordată de-a lungul anilor
în paginile celor d!ouă ziar~, este cu mult mai complexă şi nu ar putea fi
1
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epuizată

decît într-un studiu de mari dimensiuni. Dar în mănunchiul acesta de idei, am căutat să le îmbinăm tocmai pe cele ma::i. esenţiale, acelea care au stat la- temelia· gîndirii poHtice ,a generaţiei uni:rii,
Prima dintre aceste idei viza punerea maseilor largi ale poporului, în
speţă, a ţărănimii, clasa cea mai numeroasă şi mai oropsită din epoca respectivă, în centrul acţiunii politice. Pe activizarea acestei ţărănimi
se
fondează concepţia politică a epoicii, şi am putea afirma că lupta dus·ă în
cele două decenii premergătoare actului de la Alba Iulia, este o luptă de
afirmare a maselor populare. Nu „inteligenţa" este factorul hotărîtor în
a-ceastă luptă, ci poporul care se trezeşte conştient de menirea- sa, şi încearcă să-şi ia soarta în propriile sale mîini şi să-i împingă în arena lup:..
telor politice, scoţîdu-i din inerţia în care se complă,ceau. Ţăranul român
este considerat ca fiind energia cea nesleită a poporului nostru şi „din el
ne mai luăm şi inspiraţiile, ca dintr-un vecinic izvor de reîntinerire şi
regenerare' ' 45 •
Opiniile sînt clar exprimate în această privinţă într-un articol din
ziarul „Românul", în care se consideră cea mai marie faptă din istoria
noastră: ,,dezrobirea ţăranului prin Mihail Kogălniceanu şi Cuza
Vodă,
pentrucă prin ea se dă neamului românesc o parte ce se rupse
din el'\
conchizîndu-se că politica nu o poate face numai clasa stăpînitoare, ci
dimpotrivă, dacă voim ca această politică să aibă rezultate „trebuie
să
46
pregătim pe ţăran pentru un rol politk" •
Pe acest ţăran, condeierii arădeni îl consideră ca fiind singurul îndreptăţit să-şi croiască soarta şi să-şi impună voinţa. Ţăranul -- în înţe
lesul de colectivitate asuprită, exploatată· şi frustată de drepturi - ocupă
locul central în viziunea politică a celor două gazete din preajma Unirii,
fiind socotit marea energie care regenerează neamul şi care poate să inspire şi să croiască pagini de istoric . .Acest ţăran şi-a dovedit maturitatea
politică atunci cînd s-a ridiicat hO'tărît ca să dărîme
zidul de nepăsare
care îl despărţea de clasa conducătoare: ,,Cu furci şi coase ţăranii aduseră aminte ţării, care jubi'la în neştire, că dreptatea răzbunătoare şi-a ridi1cat capul şi nu vrea să-l mai plece, căci între clasa stăpînitoare şi ţă
rani, un zid în veacuri de nepăs-are s-a clădit, despărţind sufletul unora
de sufletul celorlalţi" •
Ori mesajul ce'1 mai patetic şi cel mai convingător pe care îl luase
necontenit presa a:rădeană în deceniile de dinaintea lui 1918, era menit
tomnai să dărîme acest zid de nepăsare şi să apropie, nu pe
ţărani de
conducătorii lor, ci pe conducători să-i facă să se identifice cu năzuinţele
mari ale maselor populare, să-i oblige să se pună în fruntea acestor mase
creatoare de isborie şi stăpîne pe destinul poporului întreg.
O a doua mare idee ce se desprinde din contextul articole'lor publicate în presa arădeană relevează faptul că poporul este singurul factor decisiv în istorie, singurul îndreptăţit să di'Slpună de soarta sa ,şi de viitorul
său. Iideea va fi tradusă în, fapt în 1918, cînd mulţimi!~ adunate la Alba
Iulia vor decide, unirea- Transilvaniei cu Românfa·.
Ideea de unitate cuilturalâ ·a tuturor romanilor, preluată de la „Tribudin Sibiu şi de la-generaţiile anterioare, este şi ea cul.Jtivată cu predi47

n-a:~

77
https://biblioteca-digitala.ro

lecţie, şi nu numai teoretic, ci şi practic. Alături de condeiele prestigioase ale unor redactori ca Ioan Russu-Şirianu, Roman Ciorogariu, Vasile·
Goldiş, întîlnim nume din cele mai răsunătoare din viaţa culturală românească a vremii. Bătrîni şi tineri, de dincoace şi de dincolo de
Carpaţi,.
sînt prezenţi în paginile ziarelor arădene toţi fruntaşii scrisului românesc. Slavici şi Coşbuc s-înt prezenţi cu nenumărate articole şi opere literare. Octavian Goga publică aici multe dintre artkolele sal~ politice şi
numer,oase poezii. Schiţele ,şi nuvelele lui Agirbi'ceanu apărute în cele
două ziare au furnizat materialul din care au fost alcătuite citeva volume. Alţi scriitori, ca Şt. O. Iosif, Ilarie Chendi, Emil Gîrleanu, D. Anghel,
Mihail Sadoveanu, A. D. Xenopol, Nicolae Iorga, Bogdan-Duică, Sextil
Puşoariu, C. Stere, Duiliu Zamfirescu, Delavrancea pentru ca să cităm doiar pe unii dintre cei mai importanţi dau un prestigiu deosebit
paginilor „Tribunei şi „Românului", contribuind incontestabil la înfăp
tuirea unităţii culturale şi de idealuri a românilor din toarte provinciileistorice.
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1

DER BEITRAG DER AR.ADER PRESSE ZUR ENTWICKLUNG DES SOZIAL-POLITISCHEN DENKENS DER UN.ABHĂNGIGKEITS-GENERATION
(Zusammenf1aissung)
Nach einen kurnen geschichUichen Uberbliok der rumani,schen Presse Ar,ads, versucht der Autru den Beitra,g fes:tzooalten, den dJe g-ros1sen Arader 11a,geszeitw11g,en „Tribuna" und ,,RomânU1l' 1 zur Bildung des sozial-polili-schen Denkens der Unebhangi,gkeitsGen,eration geleis-teit haben. Es weirden untersucht :die Umstande unrter welchen die
beiden Blatter erschi€nen sind, dals Prog11amm, das ihre Tatigkeirt leitete, einige der
wiohrtig,stien ~edlakteu:re und Miita.rbei be<r, sowie auch der polirtische Koliltexrt der Epoche. Es wird auch die ideologi,soho Stellung der beidein Publiooailionen untersucht.
ATIJhJand aufschlussreicher Zi,tait,en aus Ar,tikeln, die in der „Tribuna" und im „Românul" er,schc,inen sind, wird die Teilnahme dieser Publikaitionen an die Verbreitung
der Ideem in den J,aihrzehnten V'Or der V,ereinigung Siebenbi.i-rg,ens mi-l Rumanien hervorgehoben. Gleichzeitig werden auch die tieJgreifende,n Umstellungen g,ezeigt, die bei" de Zeitungen im Gewi,ssen ihr,er Epoche hervorgerufen haben.
1
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UN OMAGIU ADUS ACTIVITĂŢII LUI IOAN RUSSU-ŞIRIANU.
FOAIE COMEMORATIVĂ DIN 1909

de
EUGEN GLUCK

Printre documentele care scot în evidenţă înalta apreciere acordată
contemporani vieţii şi activităţii lui Ioan Rusu-Şirianu, se numără
şi foaia comemorativă editată la Bucureşti, cu ocazia primei comemorări a
decesului reputatului gazetar arădean. Unicul exemplar semnalat pînă în
prezent în colecţiile publice se găseşte La Bucureşti, în patrimoni·ul Bibliotecii Academiei R.S.R., avînd ca titlu complet „Ioan Russu-Şirianu. Foaie
comemorativă''. Apărută la 12 decembrie 1909, pe 4 pagini, această tipă
ritură comemorativă a fost imprimată la Institutul de arte grafice şi editura „Minerva" din Bucureşti.
Valoroasa iniţiativă omagială a aparţinut, aşa după cum arată însuşi
subtitlul publicaţiei, ,,Comitetului naţional român pentru comemorarea
martirilor neamului nostru", în fruntea căruia se aflla Dimitrie C. Butculescu, în calitate de preşedinte ,}i I. Ghimboescu-Galaţi, ca secretar.
Concepută în spiritul unui vibrant patriotism, calda evocare din foaia
comemorativă subliniază tot c,2 a fost pozitiv în viaţa şi activitatea marelui dispărut. Autorii materialelor s-au străduit să înfăţişeze multitudinea
acţiunilor la care participase Ioan Russu-Şirianu,prin care el şi-a dobindit
un loc de cinste în istoria patriei. De asemenea material·ele inserate în foaia comemorativă insistă şi asupra calităţilor sale morale şi cetăţeneşti,
care în viziunea autorilor trebuiau să constituie un -exemplu mobilizator,
pus în faţa luptătorilor pentru libertatea naţională şi socială a poporului
român.
Articolul de fond a fost încredinţat celei mai competente persoane în
această problemă, lui Ioan Slavici, unchiul defunctului. In acest articol.
întitulat „Niţă al nostru'' (p. 1-2), Ioan Slavici descrie cursul zbuciumat
al vieţii lui Ioan Russu-Şirianu (1864-1909). Autorul evocă fapte şi oameni surprinşi în complexul realităţii şiriene din primii 17 ani de viaţă ai
nepotului său, pc care i-a trăit în comuna natală. Faptele prezentate de
Ioan Slavici au multă afinitate cu cele pe care le-a dezvoltat ulterior volumul memorialistic ,,Lumea prin care am trecut", inspirat în bună parte
din aceleaşi realităţi şiTiene. Deosebit de importante sint datele privind
de
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repulsia lui Ioan Russ.u-Şirianu faţă de metodele împilatoare ale regimului dualist, care se ,concretizează cu destulă pregnanţă încă din a•ceşti primi ani de viaţă.
Ioan Slavici subliniază faptul că esenţa ad~vităţii lui Ioan RussuŞirianu a constituit-o ziaristica militantă, desfăşurată cu strălucire îndeos,ebi la „Tribuna" din Sibiu, la „Foaia Poporului", înfiinţată de dînsul,
precum şi la unele ziare din Bucureşti. ~pogeul acestei activităţi a fost atins însă o dată cu înfiinţarea ziariului ,,Tribuna Poporului" din Arad
(1897), pe care Ioan Slavici îl consideră „exclusiv opera lui intelectuală",
căreia gazetarul şirian i s-a de-dkat cu o mare devoţiune, necunoscind în
anii pe care i-a pus în slujba acestei publicaţii nici un moment de odihnă.
„Repaosul - notează Ioan Slavid - numai în mormîntul rece l-a putut
găsi'' ...
Celelalte materiale inserate în foaia comemorativă se i:ot grupa in
trei categorii. Prim.ei categorii îi aparţin •cele două materiale selectate din
manuscrisele lui Ic-an Russu-Şirianu. Redactorii foii comemorative reproduc o cp:stolă adresată de Ioan Russu-Şirianu în decembrie 1893, ,,amicului Dr. Ştefan C. Pop", din închisoarea de stat de la S<3ghedin, unde
gazetarul îs.păşea o pedeapsă pentru un pretins delict de presă (p. 2-3).
Pasajul cel mai semnificativ al acestei scrisori evidenţiază crerul marelui dispărut, care îşi concepea viaţa ca pe un apostolat în slujba poporului român, în care scop trebuie „să jertf2şti tinereţea şi tihna vieţii,
pentru ca să mori spunind, că poate, cei ce vor urma, să realiZeze ceva
din visul, ce te-a ţinut treaz în luptă" ...
Celălalt manuscris publicat conţine fragmente din memoriile lui Ioan
Russu-Şirianu, în parte reproduse ad literam, în parte rezumate, privind
crearea ,,Ligii" şi înfiinţarea ziarului „Tribuna Poi:;orului". (vezi anexa 1).
Un alt grup din materialele foii îl constituie evocările, unele semnate de către personalităţi binecunoscute ale vieţii noastre publice, altele
mas•oîndu~i paternitatea în dosul unor pseudonime. Printre aceste artiooh,) menţicnăm pe cel semnat de Ilarie Cheindi, purtînd titlul: ,,R1ussu-Şi
rianul. O pagină comemorativă", apărut şi în „Tribuna" din Arad (p. 3).
Cel mai vibrant elogiu închinat memoriei marelui dispărut, îl găsim
însă în articolul ,,Steagul" (anexa 2). Rrnnarcabil este şi articolul „Pro
memoria Ioan Russu-Şirianul", semnat de Vioara din Bihor (p. 2), precum
şi cel ce poartă titlul „Lui Ioan Russu-Şirianul", apărut sub semnătura
Natalia Dr. Antohi (p. 2-3).
In ultima parte a foii comemorative sînt reproduse unele materiale
ocazionate de moartea lui Ioan Russu-Şirianu. Aici aflăm tipărit „Cuvîntul funebru" rostit la înmormîntarea lui de către I. Scurtu, în numele
Partidului Naţional Român din Transilviania (p. 3-4). Deasemenea sînt reproduse articolele din ,,Tribuna", ,,Lupta" şi „Foaia Poporului", apărute
iniţial în decembrie 1909, şi care evocau viaţa şi activitatea reputatului
publicist. (p. 4).
Prin datele inedite pe oare le publică, pr2cum şi prin evocările şi aprecierile unor contemporani de seamă ai gazetarului, ,,Foaia comemorativă" este un document preţi'Os pentru toţi aceia care doresc să cunoască
ip.ai bine tumultoasa biografie a lui Ioan Russu-Şirianu.

82
https://biblioteca-digitala.ro

ANEX A. 1
1

DIN MEMORIILE LUI IOAN .RUSSU-ŞffiIANU
-

1 ianuarie 1895 -

Azi ne-a sosit ştirea că la Bucureşti a murit Al. Orăscu, preşedintelie
de onoare al „Ligii".
La 16 i2 8 octombrie 1890 el a fost rectorul, care ne-a acordat sala să
ţinem prima întrunire naţională, cînd am ţinut un discurs în care am ară
tat situaţia din Ardeal şi am propus să trimitem o telegramă de aderepţă
conferinţei naţionale, întrunită atunci la f,ibiu. Bătrînul tocmai şedea la
masă citea jurnalele „Voinţa" ,şi „Românul" (... )
Eram cu Iordan Bogdan, Bratu şi încă 3 tineri, cari ii ceream sala. La
început stătea pe ginduri.
Dar în Urmă după ce i-am garantat că o să facem totul în bună rirnduială mi-a d~t un bilet către interndent. D'aici s-a născut Liga.
După criza „Tribunei" din Sibiu cu greutăţi multe s-a înfiinţat „Tribuna Poporului", mai ales fiindcă nu aveam mijloace destule. După ce a
umblat pe la Arad şi Orăştie unde s-a tipărit primul număr, iată ce scrie
în memoriile lui, pe ultima filă:
„Am sosit acasă la Bucureşti tocmai în ziua de Crăciun, răcit rău la
mina dreaptă, incit articolul pentru no. 1 l-am dictat nev€stei bolnav în
pat.
Era în ziua de 1 ianuarie 1897 am primit de la Barcianu din Orăştie
telegramă să plec îndată, că altfel ziarul nu va putea să apară.
Am plecat.
La Orăştie am avut însă bucuria să văd primele două numere ddn
,,Tribuna Poporului", cu articole de ale mele.
Ziarul făcuse impresie, abonamentele veneau cu grămada la Arad,
unde în ziua de Sf. Ioan am şi scos al 4~lea număr în redacţie şi ti'Pografia noastră proprie.
M-am întors iară la Bu1 cureşti, lăsind în redacţie pe Deleanu.
Cu familia mea am sosit la Arad, la 17 ianuarie".
Cu aceasta se încheie memoriile.
1

IOAN RUSSU-Ş,IRl1ANU
Foaia comemorativă
Duminecă, 12 decembrie 1910, p. 2.
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ANEXA ')
STEAGUL

In bătaia vintuloui filfiie steagul. .. Cit să-l frăminte cele trei culori,
se pot învălui unele în altele, dar nu se confundă.
Cind suflarea vîntului e puternică atunci pînza filfîie drept, atunci
cele trei culori simbolice se văd în plinătaJtea lor.
In orice parte a lumii, aproape, sau cit de d0parte în bătaia vîntului
împrejurările filfiie steagul Ideei de neam în simţirea fieicărui român.
Cit să-l frăminte alte neamuri, printre care se află individual, sau
obşte, românul se poate învălui în viaţa acelor neamuri, dar nici odată
nu se va confunda cu ele ... Iar cînd vînt puternic îi va sufla în cale cu
putere spre a-i primejdui fiinţa etnică, drept şi neclintit va sta în simţămintul lui naţional, în plinătatea tăriei lui de rezistenţă se va desfă-şura.
Masel,2 pot opune forţa numărului: ins'Ul înzestrat cu însuşiri de seamă, adună în el voinţa maselor, opune in numel.~ lor căldura inimii, tăria
cugetării, energia cuvintului, le reprezintă sau le duce la luptă şi le cîrmuieşte.

Ai fost Şiriene, insul acesta ales şi bineinzestrat!
Intrcaga ta alcătuire sufleteasică era numai dragostea de neam, vibra
numai la amml numelui de român, re'chemînd faptele măreţe.
Privirea ta lua lumină răsăritului de soare în faţa bucuriilor şi speranţelor neamului; glasul tău se făcea sunet de bucium înaintea arcelora
ce ameninţau fiiinţa neamului.
Intre cei prea mulţi ce se uniau spre a-ţi infrînge neamul, te ridicai
cu cei foarte puţini ai neamului şi dominai numărul vrăjmaş şi înfăţişai
impunător pe cei ce se chemau cu energie la viaţă şi întreţineau curentul
care lega pc fraţi şi zădărniicea furia orbiţilor fanatici!
In bătaia vintului filfiia steagul. ..
L-ai purtat împreună cu cei de-o seamă, cu mindria naţională cu
demnitatea de om, cu învăpă•ierea credinţei în idealul neamului.
De tim:puriu te.-ai dlliS dintre ei, dar sufletul tău în unire cu celălalt.?
suflete mari, pluteşte în jurul steagului. ..
Vă simte sufliarea românească, în cutele lui, ori de oîte ori fîlfiie mă
reţ în ~ne de biruinţă ...
Sînteţi eterne ca şi steagul: el, ca simbol, voi ca amintire şi ca pildă.
IOAN RUSSU-ŞIRIANU
Foaie comemorativă
12 decembrie 1910, p. 2.
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EINE HULDIGUNC BETREFFEND DIE TĂTIGKEIT VON IOAN RUSSUŞIRIANU. DIE „FOAIA COME,MORATIVĂu VON 1909.
(Zusammenf.assung)
Verf.asser erwăhnt in seinem Beitrag das einzige bi-sher bekann.te Exempl,ar einer
Gedenkzeitung, die am 12. Dez.ember 1909 in Bukiarest erschienen ist unct clem bedeutenden Arader Publizis1en Ioan Russu-Şirianu gewidmet war.
Der Hauptartikel di-eses Gedenkblattes, gezeichnet von Ioan Slavici, dem Onkel
des erwăhn1en Publiziisten, hebt die Tătigkeit als mili.tanter Zeitungsmann des Ioan
Russu-Şirianu, sowohl bei cler „Tribuna' aus Sibiu, als auch besonders in cler Stadt
Arad, die als „exclusives Werk" de5 bekannten Publizisten betrachtet wird.
Verfasser wiedergiebt mehrere Manuskripte aus der Feder Ioan Russu-Şirianus,
aus denen seine Rolle im Kampf tur clie Vollendung des einheitlichen rumănischen
Nationals-t-a•ates hervorgeht.
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VASILE

GOLDIŞ

ŞI INSTRUCŢIE

- RESPONSABIL AL RESORTULUI DE CULTE
PUBLICA DIN CADRUL CONSILIULUI DIRIGENT
de
PETRU

CHIŞ

La 1 decembrie 1918 s-a sărbătorit la Alba-Iulia marele act al Unirii Transilvaniei cu România. Conform ultimului punct al Hotărîrii s-a
creat Marele Sfat al Naţiunii Române, care ,urma să îndeplinească rolul
unui parlament provizoriu. In şedinţa din 2 decembrie 1918 a Marelui
Srfat, ţinută în palatul justiţiei din Alba-IuHa, s-a ales un 0T1gan executiv. numit Consiliul Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu. In cadrul acestui
for suprem, permanent, cu putere executivă, al naţiunii române din Ardeal sarcinile s-au împărţit în felul următor : Iuliu Maniu-preşedinte şi
interne, Al. Vaida Voevod-externe şi presă, Vasile Goldiş-instrucţie şi naţionalităţi, Victor Bontes-cu-agricultură şi comerţ, Roman Boilă-comunicaţii,
Aurel Vlad-finanţe, St. Cicio-Po,p-răziboi, Aurel Lazăr-justiţie, Emil Haţie
ganu--<'odificator în secţia juridică, Ioan Suciu-codificatorul dreptului
public -şi organizatorul constituantei, Ion Flueraş-sociale, Iosif Jumancaindustrie, Vasile Lucaciu, Valeriu Branişte şi Octavian Goga nu aveau
portofoliu 1•
Consiliul Dirigent a fost confruntat de la început cu probleme dificile. Prin activitatea resorturilor sale el trebuia să asigure integrarea armonioasă a Transilvaniei în România pe toate planurile, economic, social,
cultural. In concepţia politică burgheză noul onga,n avea şi sarcina de
a ţine în fr-îu masele populare pătrunse de spirit revoluţionar. Demagogia burgheză a fluturat ideea că toate măsurile ce le va lua Consiliul Dirigent vor fi în spiritul democratic al Hotăririi de la A1ba-Iulia. Guv-crnul regal a fă1eut cunoscut, prin presa vremii, că a trasat Consiliului Dirigent, ca principală sarcină, să elaboreze proiectul de reformă agrară şi
proiectul de reformă electorală pe baza votului universaF. Dar elaborarea
şi mai ales aplicarea acestor legi s-a făicut mai tîrziu şi numai sub presiunea luptei maselor populare.
R-esortul de culte şi instrucţie publiică din cadrul Consiliului Dirigent ridica probleme delicate. In timpul duaHsmului şi mai ales în timpul
primului război mondial învăţărmntul românesc din Transilvania a fost
mereu îngrădit. In şcolile de stat s-a introdus ·limba maghiară ca limbă
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de predare, iar şcolile confesionale, datorită slabei lor baze materiale,
s-au redus numericeşte. După intrarea României în război ostilitatea autorităţilor faţă de românii arddeni a crescut. In urma creării „Zonei Cultural2" de către ministrul Apponyi, au fost desfinţate 311 şcoli confesionale româneşti cu 477 învăţători, pe motiv că acestea „nu ar corespunde
1
cr~şt':.rii tin_eretu~~i în sent~~ente patr~?tice,Jub_i~e de ţ~r~ ş~ de_împă 7 at".
Nutnarul profesorilor a scaz,ut foarte mult m timpul razbo1ulu1. Aleger2a
lui Vasile Goidiş în frunte-a resortului de culte şi instrucţie publică riu
s-a făcut la întîmplare.
Pc lingă reala capacitate politică, dovedită în toiul evenimentelor
din preajma Unirii, Vasile Goldiş a fost cunoscut şi ca un om al şcolii. ln
anul 1886 a primit diploma de profesor seci.Indar pentru catdera de istorie şi limba latină ,,primul profesor român în statul ungar cu o asemenea
diplomă" • In acelaşi an, la solicitarea episcopului Ioan Popasu, a luat
catedra de istorie a şcolii normale din Caransebeş unde a rămas pînă
îri il389. Din 1889 pînă în 1901 a funcţionat la câtedra de istorie a liceului corifeSiorial ortodox din Braşov. Aici l-a avut col2g pe Valeriu Brahişte, cu care a legat o strînsă prietenie. La Braşov a editat, singur sau
in colatlorare cu alţii, o serie de manuale şcolare în care a reuşi1t să impună
cohcepţia sa avansată despre mersul societăţii orn-erieşti. Astfel la sfîrşit'lll
<,-ol. III al Istoriei Universale Vasile Goldiş scrie: ;,Iri tiriipul mai recept pe
lingă acestea începe a se manifesta tot mai mult în viaţa popoarelor
~he'l'\tiunea socială al cărui scop final este emanciparea desăvîrşită a muncii din robia ~pitalulµi" 5: A ,avut eleyi vaioroşi care i:-au adus mai tîrziu
fturmoase omagii ca: Axente Bandu, Ioan Lupaş sau Octavian Goga.
Vasile Goldiş nu a fost străih nici de problema cultelor religioase
fiind multă vreme secretar consistorial. In problema naţională s-a manifestat ca
duşman neîmpăcat al şovinismului.
Vasile Gciidiş â condus treburile Resortului de culte şi instrucţie
publică în perioada 2 decembrie 1918 -- 15 martie 1919. Impreună cu Şlt.
Cicio-Pop şi Al. Vaida Vocvod; a fost designat ca ministru fără portofoliu în guvernul din Bucur~ti 6 ., Vasile Goldiş urma să părăsească ConsiHul Dirigentnumai după cc Valcri'll Bramişte se însănătoşi ca să poată să
preia conducerea Resortului de cul,te şi instrucţie publică.
Pe _plan ex-tern chiar „aliaţii" României erau sceptici în ceea ce privea
posibilităţile poporului româri de a-şi rezolva tm.1l1_tiplele şi dificilele pro..:.
bleme pe care le-a ridicat unirea. Printr-un efort extraordiriar poporul
nostru a reuşit să învingă toate greutăţile stîrnind admiraţia lumii întregi.
. Consiliul dirigent, _prin ihtei-in~dilH Resortului. de culte şi instru~ţi~
publică, trebuia să canalizeze toate acţiunile în vederea reorganizării învă ţămîntului românesc din Transilvania, în concordanţă cu noile realit.ăţi istorice. După unil;'c, toate şcolpe d-2 stat at.i trecut sub cot11trolul Consilhilui Dirigent. Cele mai ·ar~ătciare probleme care necesitau o rezolvare
1fu.ediată erau problema asigurării şcolilor cti cadre didactice calificate,
cu· material didactic sau chiar cu local.
4
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Ac tivitatea Cc,nsiliului Dirigent ~i implicit a resorlului ccnJus d,::, V.
se complka datorită situaţiei militare. O r-:arte însemnată din teritoriile locui,te de româJni nu i:,uteau fi controlate de către forul executiv
ales la 2 decembrie. Pentru a nu perturba procesul de învăii:imînit. Resortul de culte şi instrucţie publică a dat o circulară prin care a fă:'ut cunoE,cut că pe anul şcolar 1918/1919 se menţinea v~chea formă de organizare şcolară. Se atrăgea totuşi atenţia că se întrerupeau orice legături cu
:Ministerul de instrucţie din Budapesta, iar termenul de inspector regesc
se înlocuia cu cel de revizor şcolar. 7
învăţămintul românesc din Ardeal, în perioada imediat
următoare
unirii, a avut mult d2 suferit din cauza lipsei cadrelor didactiu~ calificate.
Cele aprnap•-~ 2.000 de şcoli primare, 72 gimnazii, 31 pedagogii, 157 şcoli
civile>, 57 ş2oli comerciale şi alte şcoli de specialitate din Transilvania
dispuneau de un număr insuficient de profesori. 8 Această pătură socială
a fost şi ea puternic lovită de război. Mulţi profesori au murit pe front,
alţii s-8.'J. retras o dată cu armata română în vechea Românie, părăsindu·
şi po~tl'rile. Este semnificativ să amintim că din Braşov s-au retras
cu
armata română 11 din cei 13 profesori de la liceul Andrei Şaguna. Unii,
mai puţin r.umeroşi, au fost alungaţi de populaţie pentru că în timpul
războiului a.u sprijinit acţiunile de constringere impuse de
autorităţi.
Resortul dG' culte şi instrucţie publică a clat o circulară referitoare la în,..
ceperea învăiărnîntului în şcolile primare 9 • Prin ea se cerea revizorilor
şcolari să ip· cele mai propice măsuri pentru buna desfăşurare a proce~µlui dl' înv4ţLmînt, vizîndu.,.se în primul rînd asigurarea cu cadre didactice a şcolilor primare. Revizorii erau autorizaţi să folosească toate resursele localP, mai ales acolo unde era mare nevoie de învăţători. Dacă întîmpinau greută\i, revizorii enm invitaţi să ceară intervenţia Consiliului
Dirigent.. c~U"E promitea toată solicit'udinea. Aceeaşi situaţie gravă o prezentau şi şcolile secundare. In general românii nu au frecventat şcolile
secundare, pînă la unire. Puţini dintre copiii românilor care au trecut
pragul înviiţămînlului secundar au studiat în limba maghiară. Profesorii
secundari au fm,ţ pr>egătiţi în şi pentru a preda în limba maghiară. Pentru
a veni în ajutorul invăţămintului secundar V. Goldiş a dat circub1ra
„Cu privire la ocuparea de catedre în învăţămîntul secundar românesc_Hţft
Prin ca se făcea. apel la profesorii care au funcţionat la şcoli româneşti
în Ţransilvaniţ1. f/ă- şi reocupe catedrele. Se făcea de asemenea, apel la
pensionari, prrnţi sau studenţi ai institutelor teologice cărora se ofereij
posjbiUtatca si:a !-.ie ca,lifice ca profesori secundari. Tot pentru a stimuh
cre1terea nurnăr'.!lui cadrelor didactice calificate, Resortul de culte şi
ini,truţ::\ie publică a d~t în ianuarie 19HI circ"Ulara „Către
direcţil!nep
şcolilor normiale de b&ieţi, român.~ştiH. Şcolile erau îpde-mnate să pregă
tea~cjl şi feţe pentru că nu ~xistau şcoli normal~ pentru fete.
Teritoriul judeţului Arad scăpa controlului Consiliului Dirigent. Faţă
de ~cea.stă sit1.ţ~ţie Va~ile Goldiş nu a rămas indiferent. El s-a adresat
CrJnsisţqriµlui ortoctox din Arad printr„o scrisoare datată în 30 decembrie
1918, în Sibiu. Prin ea cerea să se ia cele mai urgente măsuri pentru rea1
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ducerea î:wJţăloriior de la şcolile comunale din judeţ la posturile lor. 11
Consistoriul i-a răspuns că propunerea sa a fost realizată cu excepţia unor
regiuni mici i.mde situaţia militară nu permitea.
Resortul de. culte şi instrucţie publică trebuia să pună bazele organizării ierarhice a învăţămîntului românesc din Transilvania.
Trebuian
găsit-? cadre didactice bine pregătite pentru a deveni revizori
şcolari,
clir,' :tori generali, şefi de secţii etc. S-a avut în vedere în primul rînd
oraşele mari din Transilvania. Resortul condus de Vasile Goldiş a trimis
controlori pc link şcolară în aceste ora.cşe. La Directoratul Suprem din
Cluj a fost numit dr. Nicolae Drăgan, fost profesor în Năsăud, iar la
Sibiu Vasi_le hologa, directorul şcolii de fete din localitate. 12 Profescr~1l
Gavril Precup din Blaj a fost numit şeful secţiei şcolilor medii. 13
Resortul de culte 9i instrucţie publică a avut în vedere şi starea materială a profesorilor. Greutăţile din anii războiului au lovit puternic şi
această pf:tură !O. )cială. Vasile Goldiş a propus Conslliului Dirigent să se
acorde profrsorilor un ajutor anual de 600 coroane şi unul lunar de 300
coroane pe perioada 1 ianuarie - 31 martie 1919. '4 Unor profesori li
s-au acordat împrumuturi în baza acestor ajutoare. Nu a fost neglijată
nici starea materială a şcolilor. Din bugetul Consiliului Dirigent s-au
acordat s11mc sul.J~tanţiale pentru dotarea lor.
O sarcină importantă care se ridică în faţa Resortului de culte şi
instrucţie publică era problema uniformizării învăţămîntului românesc
din Transilvania cu cel din vechea Românie. In decembrie 1918 resortul
condus de ·vasile Goldiş a dat o circulară prin care s-a anunţat întroducer~a istoriei şi geografiei României la şcolile primare şi secundare. In
şc•)lil~· secundare limba şi literatura română se preda la fiecare clasă timp
d-~ 20 ore săptămînal. Asupra acestei probleme s-a revenit din nou în
2 ianuarie 1919 cînd s-a atras atenţia că limba maghiară împreună cu
istoria, geografia şi constituţia Ungariei erau scoase din conţinutul progranwlor de înv[1ţămînt şi erau înlocuite cu limba română, istoria, geografia şi r·oc1.stituţia românilor 16 •
Noul corp didactic trebuia să-şi manifeste fidelitatea faţă de autorităt;ilt• româneşti printr-un jurămînt faţă de Consiliul Dirigent şi monarn.
In 3 16 februarie 1919 s-a dat o circulară : ,,In chestiunea jurămîntului
oficial al corpului didactic de la fostele şcoli de stat maghiare". 17 Prin
ea se atrăgea a~enţia că data limită pină la care se poate depune jură
mint ~11 (•ste ziua 15 128 februarie şi că în caz contrar profesorii vor pierde slujba şi dreptul de pensie.
în timp·dl r{17.boiull:i elevii claselor a VII-a şi a VIII-a au fost concentraţi şi duşi p~ front. Cei care au supravieţuit au rămas cu situaţia
şcclară neîncheiată. In şedinţa Consiliului Dirigent din 4'117 ianuarie 1919
V:c,.sile Goldiş a fost autorizat să organizeze la Sibiu un curs special
pentru aceşti elevi. Cheltuielile urma să le suporte Consiliul Dirigent.
În ac-ccaşi zi, V2silE Goldiş a dat o circulară prin care îi anunţa pe cei
în c;.eză că pot :dmite actele necesare înscrierii la acel curs de completare a studiilor. Cursurile au început la 1 martie 1919 şi s-au terminat b
13 mai acelaşi an, iar bacalaureatul s-a dat în iunie.
15
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La începutul anului 1919, într-o şedinţă a Consiliului Dirigent, Vasile
Cnldis a ohtin'...lt Fcutirea elevilor de serviciul militar pe perioada mobilizării. ·i\fobillzarea generală a lovit şi în rîndurile, şi aşa destul de rar~,
ale învăţătorilor şi profesorilor. In urma unei noi intervenţii într-o altă
şedinţă a Consiliului Dirigent responsabilul Resortului de Culte ~i instrucţie publică a obţinut scutirea de serviciul militar, pe perioada mobilizării. a învăţăt::irilor şi profesorilor. In 6119 februarie Vasile Goldiş a dat
o alU; circulart1: ,,Despre dispenzarea învăţătorilor de serviciul militar"
prin care anunţa pe c2i int::resaţi dc·spre hotiS.rîrile luate.
1n faţa resortului de culte şi instrucţie publică stătea şi problema
organizării învătămîntului superior. In munca sa Vasile Goldiş a fost
ajutat de un secretar general în persoana lui Onisifor Ghibu. care era şi
directorul îm'ă'(ămîntului superior şi de un şef de secţie, al artelor, în
persoana lui Tibt>riu Brediceanu.
Problema înfinţării unei universităţi româneşti în Transilvania s-a
pus pE·ntru prima dată în cadrul congresului profesorilor secundari ţinut
la Sibiu în 6,'19 ianuarie 1919. Aici s-a subliniat necesitatea înfiinţării unei
univer,sităţi româneşti în Transilvania şi s-a indicat Clujul ca centru al
învăţămîntului superior. Pentru înfiinţarea universităţii s-a pronunţat şi
congresul medicilor ţinut în 28 ianuarie tot la Sibiu. Ambele congrese amin_
tite au propus ca soluţie naţionalizarea Universităţii din Cluj şi completarea catedrelor ei cu profesori români. De resursele transilvănene, in
domeniul medicinei, urma să se ocupe o comisie aleasă cu ocazia congresului din 28 ian,rnrie. La recomandarea ei, Consiliul Dirigent trebuia să
numească profc>sorii. Resortul de culte şi instrucţie publică s-a adres::it,
prin intermEdiul Consiliului Dirigent, Ministerului de instru{:ţie din
Bucureşti şi i-a cerut să intervină pe lingă cele două universităţi
din
vechea Rumfrnie, pentru a pune la dispoziţie profesori de medicină nec::!sari la Cluj.
In privinţa facultăţilor de litere şi de drept, Consiliul Dirigerut a trasat ca sarrcină lui Vasile Goldiş să facă o anchetă minuţioasă asupra resurselor locale şi să prezi nite un rapoI'lt. Vasile Goldiş a convocat o conferinţă
in legătură eu reorganizarea facultăţii juridice la care a partidpat, alături
de el, A. Lazăr, E. Haţieganu, V. Onişor, L. Boccea, C. Negrea, L. Ghilezan
şi C. Bucşan. Ai'Ci s-a stabilH lista catedrelor la 18 dintre care 7 să fie
ocupate de oameni pregătiţi în Trransilwmia. Pentru ocuparea celorlalte
catedre urma să se deschidă un conc,urs. La propunerea lui V. Goldiş, Consiliul DirigeI11t şi-a rezervat dreptul de a numi şi alţi pro-fesori în afară d·ei
cei trecuţi prin concurs. 18 Comisia de predare la noua universitate s-a
constituiit prin munca entuzi1 asită a directorului învăţăm[ntului superior,
Onisifor Ghibu, după ce V. Goldiş a părăsit Consiliul Dirigent.
In atribuţiile Reiso1rtului de oulte ,şi insitrucţie publri1că initrau şi problemele cultelor religioase. Pe toată perioada în care V. Golidiş a fost
secretar al Consis toriului din Arad, episicopia a avut o ţinUJtă demnă aproape radicală, în problema naţională.
'
Printir-o altă circulară Vasile Goldiş a ceirut autoriltăţilor bisericeşti
să rupă legătum cu guvernul din Budapesita. Consiliul Dirigent anunţa
1
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bisericile. prin interm0diul resortului condus de Goldiş, că le va acorda
sprijin în n~zolvaJrea tuturor problemelor „în spiri'tul larg democratic şi
liberal care transpiră din hotărîrile de la Alba Iuliaw 9•
Consiliul Dirigent şi~a asumat toate obligaţiile financiare faţ.ă de bisericile cLn Transilvania, rezervîndu-şi dreptul de control asupra lor. Printr-o circulară Vasile Golcliş atrage atenţia autorităţilor bisericeşti că trebuie lămurit poporul să participe la împrumutul naţional. Acest împrumut se fă.cea pe baza unor bonuri de te7.aw· de 5°/ 0 din 1919, garantată
de statul i·ornân 2 ;. Episcopia din Arad a fost printre primele care a trecut
la acţiune. într-o circulară a ei către bise~icile subordonate se spunea că
tiec-ărui cetălean român îi revine sarcină să participe la „punerea bazei
financiare si întăirirea României . . . care deschide calea mai încîntătoare
şi pe:-sţe2ti~·e sţre un viitor senin şi fericit 21 •
nesortul de culte şi instrucţie publică a cuprins în sfera sa de activitate şi problema naţionalităţilor conlocuitoare. Vasile Goldiş, consecvent
principiilor sale şi a cel0tr cuprinse in hotărîrea de la Alba-Iulia, a adoptat o atitudine progresistă în domeniul rezolvării tuturor problemelor legate de naţionalităţile conlocuitoare. A exclus din aotivitatea sa fav:Jritismul, sistemul preferenţial, sau persecuţiile cu caracter naţional. In şe
dinţ.a Consiliului Dirigent din 9 122 ianuarie 1919, Vasile Goldiş a anunţat
că saşii au depus jurămînt de fidelitate faţă de noul stat. Cu ,această ocazie a c:erut să se acorde suma de 27.720 coroane ajutor pentru Institutele
froebcliane săseşti 1Şi să se intervină pe lingă „Musee de Gaublin" din Paris
pentru a înapoia 4 covoare de valoare istorică ale bisericii săseşti din
Sibiu 22 • Ac2Ste covoare au fost trimise la Paris pentru a fi copiate, dar
nu au mai fost restituite. Pentru învăţătorii şi învăţătoarele din servitiul
şcolilor francisca1w s-a acordat un ajutor de stat de 600 coroane anual:a
La propunerea lui Vasile Goldiş a fost cooptat în Resortul d,2 culte şi instrucţie publkJ. Lutz Corody, din partea naţionalităţii săseşti, ca secretar
gcnerd. Vasil~ Goldiş l-a cunoscut bine de p,2 vremea cînd a fost profesor
la Bra~ov şi C'ind P.N.R. a încercat o platformă comună cu partidul saşilor
în conc'ucerea c2.ruia era ~i Lutz Coro<ly.
In şedinţa Consiliului Dirigent din 11'24 martie 1919 Vasile Goldiş a
anunţat că treburile ResQrtului de culte şi instrucţie publică le va lua în
continuare Valeriu P,rani,~te 24. In:·cpînd din 15 martie 1919 toate actele
Resortului de culte şi instrucţie publică poartă semnătura lui V,aleriu
Branişte. După sosirea lui, Vasile Goldiş a plecat la Bucureşti ca ministru
fără portofoliu în guvernul român. A rămas mai departe membru în Consiliul Dirigent cu vot deliberativ.
La Bucure<;ti a trăit to,ate frămlntările legate de problema încheierii
tratatului de pace. In l0giiturft cu noua sa muncă, V. Goldi,ş spunea că o
v:i duce numai pină atunci cînd se va convinge că o poate „depune fără
nici o ştirbire a intereselor neamului nostru" 25 • D:n Bucureşti a urmărit
cu nelinişte activitatea Consiliului Dirigent care tărăgăna rezolvarea problemei .agrare. 1n legătură cu aceasta şi-a exprimat nemulţumirea afirmînd că abia acum îsi dă ~cama că o serie de membri nu au îosl demni
pentru a fi aleşi în ~-cd organ politic executiv26 . După ce a demisionat
guvernul condus de Brătianu, V. Goldiş s-a reîntors în Consiliul Dirig•:mt.
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Fiind bun cunoscător al realităţ.ilor şcolii româneşti din Transilvania
din preajma unirii; şi ,animait de profunde sentimente. patriotice, Vasile
Goltli-ş a trecut, încă din primele zile clupă preluarea Resortului de culte
şi instrucţie publică, la setioase acţiuni în vederea i·eorganizării înv;;iţămîn
tului. El ,a înţeles bine că în acel moment şcoala r,omâncască .tlin Transilvania, mai mult ca oricînd, juoa si un itol politic. Poporul român din Tr-a1n.:..
silvani,a trebuia scos dih bezna i'nct.ilt,l1Tii şi mbbili~at şi mai rnult pţritrli
apărarea marii sale victorii. Resortul de culte şi instrucţie publică în frunte cu Vasile Go~diş a reuşit să reorganizeze învăţ.ămintul primar şi secundar românesc şi să-i pună bazele sale moderne. Pe vremea cînd Vasile
Goldiş s-a găsit în frurttea acestui resort s-au intreprins acţiuni impar~
tante, care au stat la baza fondării universităţii româneşti de la Cluj. Pe
par,cursul întregii sale vieţi Vasile Goldiş s-a manifestat ca un mare iubitor de cultură, prin care vedea o cale sigură de ridicare a oricărui pC>por pe cele mai înalte culmi ale civilizati-2i. El era convins că : ,,nu
tra:s brazdă in lume neamuri ca.re n-au ştiut să se aprindă la focul sacru
al artei fruri1oase, ci au trăit viaţă de muşuroi şi s-au stins fără să lase o
licârire din urma lor'm. Cultura unui popor trebuie să se dezvolte din
posibili.tăţile sale interne,. trepta-t, fărâ saltut-i şi împrumuturi. Referindu-se 11a abeasta a declat-'13-t că „nu deo'dată au ajuns englezii la Shakespeare, nici francezii la Moliered28 • Mulltă vreme a auzit vorbindu-se despre poporul sau că e~te Încult şi că. nu ate îndinaţ.ii spte cultură, că nu
este în pas cu exigenţele timpului. Prin presa vremii -şi prin unele studii
cu ciaracter sociologic a combătut a1ceste păreri şoviniste. Ajuns în fruntea resor.tl.llui de culte şi instrucţie publică Va:sile Goldiş a luat toate mă
surile posibile pentru a asigura o dezvoltare armonioasă a invăţămîntului
românesc. A reuşit în acelaşi timp s·ă cmi:ali"zeze propaganda bisericească
în slujba intere·selor majore legate de desăvîrşirea unirii.
Va•sil~ Goldi'ş a :răma's' toaită viaţa fîoel principiilor dem6cratice în-.
scrise în hotă,rifoa de la Alba-Iulia. $i pină la înfăptuirea Uni!rii, în toiu]
rria'riloT evc:-nimente şi frămîntări p'olibi1ce din Transilvania el s-a situat
p'e' b poziţie maî demotr,atică decîtt inajorîiatea fruntaşilor politi'Ci ardeleni.
Intr-o serie de probleme, dar mai ales în problema dTeptului popoarelor
asuprite la autodet2'tminare, Vasile Goldiş s-a a:propia't foarte mult de
gmdirea m'a'rxistă' 9 • El a d6ri't cu ardo'ăre eliberarea po;porului său d~r
înţeles că trebuie să se stabilească bune relaţii cu naţionalităţile conlocui'toare.
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VASILE GOLDIŞ - VERANTWORTLICI--IER DES RESORTS FUR KULTUS UND
OFFENTLICHF.N L'NTERRICHT IM RAHMEN DES CONSILIUM DIRIGENS.
(Zusammenfassung)
Als guler Kcnner der Lage die rumănischen Schulen aus Transilvanien zur Zeit
cler Vereinigung belreffend, schrilt Vasile Goldiş, nach libernahme des Reso:ts Ilir
Kullus und Offentlichen Unlerricht im Rahmen des Consilium Dirigens zu Aktionen
fiir eine Recrganisicrung des Unterrichts. lq vorliegender Arbeit werden vor aliem
die von Vasile Goldiş geplanten Massnahmcn zur Gri.indung der rumănischen Universităt in Cluj hervorgehoben, als auch zur Sicherung der Entwicklung des rumă
nbchen Unlerric:hts aller Stufen.
Die Arbeit hebt die Tătigkeit von Vasile Goldiş hervor zur Kanalisierung cler
religiosen Propaganda im Dienste der I--lauptinteressen fur die Vollendung der Vereinigung von 1Pl8, als auch seine Bemi.ihungen in der Festselzung von guten Be,ziehungen zu dc-n mitwohnenden Nationalităten.
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TRAIAN VUIA -

CO:NTRIBUŢIE

LA PROFILUL POLITIC AL
[VIARELUI INVENTATOR
de

HORIA MEDELF~ANU

Plecat la Paris în vara anului 1902, pentru două luni de zile 1, Traian
Vuia zăboveşte în capittala Franţei aproape o jumătate de veac. Stabilirea sa în străinăJtate nu a însemnat iruperea legăturilor cu ţara. În tot
curs-ul vieţii, el s-a manifestat ca membru a!Ctiv al poporului său, dînd dovadă de o înaltă ţinută patriotică. Geniu tehnic,
expresie a capacităţii
creato:aire a poporului român, Vuia a fost în acelaşi timp un luptător politic „perseverenrt şi curajos" cum îl oaracterizează lapidair unul din prietenii şi admiratorii săi, dr. Petru Groza 2•
Preocupat de Zlborul mecanic, domeniu în care este un deschizător
de drum, recunoscut azi de înrtreaga lume ştiinţifi.că, Vuia a adus o contribuţie însemnată la realizarea idealurilor sociale şi naţionale ale poporu-lui său. Cele două liaburi ale activităţi.i lui Traian Vuia sint a,tît de indisolubil legate în fiinţa sa incit cel care înc-2arcă să-i traseze profilul
moral trebuie să le abordeze deopotrivă penttru a SU!rprinde dimensiunile
exacte ale personalităţii sale.
Cele cinci sorisori, semna,te de T,raian Vuia şi aflate în patrimoniul
Muzeului judeţean Arad, ne oferă o seamă de elemente din care se încheagă o verirtabilă schiţă de portret al omului de ştiinţă şi al celui politic. Trei dintre aceste suisori s,înt adresate filologului Iosif Popovi:ci3,
primul profe:sor de s,lavistică la unive:rsitatea din Cluj, după unire, ,şi prieten din liceul de la Lugoj cu marele inventator. A patra scrisoare este
destinată lui Geor,ge Popovici 4 , fratele filologului, personalirtarte marcantă
a vieţii culturale şi politice bănăţene, înainte de unire, iar a cincea este
o s1cTisoare de condoleanţ-2, expediată de Vuia la moartea lui Iosif Popovid către nepotul de frate al a1cestuia, inginerul Traian Popovici.
Pe lingă relatarea firămîntări'lor din ulttima ertapă a perfecţionării
aparatului său de zburat, scrisorile lui Vuia cuprind soude consideraţii
politice care denotă însă o as·cuţi-tă putere de pătrundere a evenimentelor, clarviziune şi luciditate. Departe de ţairă, el urmărea cu atenţie criza dualismului auitiro-ungar, avind deplină încredere în destinul popo9~
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rului său. Această în credere nu însemna un simplu gest sentimental; ea
se întemeia pe o analiză rLguroasii., ajutată de o întinsă cultură filosofică şi sociologică, în care intrau îndeosebi operele lui Herbert Spencer,
Spinoza şi Hegel5.
Părăsirea pasivismului de către românii bănăţeni şi viotoria lor în
alegerile pentru dictă, din 1906, îl umplu de o mare s,atisfacţie • Gîndirea lui poliitică integrează evenimentul într-un larg context de istorie
europeană. El prevedea o epocă de adînci prefaceri sodale şi ,politice
al căror semnal era dat de evenimentel~ revoluţionare din Rusia, de la
îniceputul secolului. Mişcarea de masă a proletariaitului şi a ţărănimii,
culminlînid cu revoluţia rusă din 1905, dubl1ată de mişcarea de eliberare
naţională, de trezirea la viaţă politică activă a n'a.ţionalităţilor oprimate
din imperiul ţarist, la care trebuie să ad~ugăm înfringerea ţarismului
în războiul ruso-japonez, constituie pentru Vuia, o stare de
lucruri
analoagă cu cea care se petrecea sau urma să se petreacă în imperiul austro-ungar. ,,M-am bucurat foarte mult de succesele alegerilor - spune el în prima scrisoare către Iosif Popovici - la persecutări însă trebuie să ne aşteptăm, succese fără jertfe abia poate arăta lumea şi cu cî_t
e succesul mai mare, cu atît sînt jeiitfele mai considerabile, deoarece succesul e funcţia greutăţilor cu care s-a ajuns, ca şi a rezistenţelor opuse.
Nici nu se putea al1tcum, atotputernicii zHei ou greu se vor împrieteni
cu· ideea că şi valahii să fie de acum înainte întrebaţi, cînd e vorba de
croirea sorţii lor. Progresul însă e fatal şi mătură din cale, asemenea unui torent, pe aceia cari i se opun. Cine ar fi crezut aoum trei ani, că
autocraţia rusă, la aparenţă atît de solidă, să fie ZJguduită din temelii.
Vor avea parte stăpînitorii noştri de decepţii şi mai crude. Nu-i vezi
azi, cu ce zel caută prietenia croaţilor, faţă de care acum doi ani erau tot
atit de insi,s,tenţi ca faţă de noi?,:
Fădnd un bilanţ. al evenimentelor din Rusia, din primii ani ai secolu~ui nostru Şi reflectînd asupra importanţei intern'aţionale a revoluţiei
din 1905, în articolul „Începutul revoluţiei în_ Rusia", Lenin apreciiază
că „'l·ăs1turnarea ţarismului în Rusia, începută în mod eroic de clasa noastră muncitoare, va constitui un punct de coititură în istoria tuturor ţă
ri~or"7.
Pronunţarea P.N.R. din Transilvania pentru o viaţă politică activă
nu poate fi explicaţ,ă fără această „deşiteptare a unor mase populare la
c;onştiinţa politică şi la lupta „revoluţionară", de care vorbeşte Lenin 8 •
Activismul, inaugurat în anul 1805, ,,a sitirn.ul'a,t toate energiHe poporului
:r;omân din Transilvania, dirijîndu-le spre lupta pentru elib2~area naţ1opală"9. în scrisoarea sa către Iosif Popovici, Traian Vuia. se q.ovedeşite
adeptul unei politi'ci active, duse cu fermitate şi spirit d2 jertfA, condiţie
sine qua non a, reapză~ii marelui ideai naţional. în con~epţi;:l lui Vuia,
„rrogrcsul este fatal", adică ineluctabil, pc:ntru că el e:xiprimă o lege
iinanentă a istoriei care îl zămisleşte înăuntrul ei, prin acţiunea maselor.
' D? la djSitanţă, Vt1ia îşi formase o perspectivă justă care îi permitea,
să formuleze ;;i apre.:ieri critie?e asupra orientării politi~e· a condu~erii
P'.N.R. din Transilvania: ,,mi se pare - spune el într-o ;:lltă_ scrisoare
1
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către prietenul său, Iosif Pop~vici, că politica nG>as'tră nu e totdeauna
condusă. cu spirit consecv~nt, ci e c0ndusă mai mult de sentimente, ran·
cune personale, chiar şi meschine, josnice- şi naive şi e lipsi,tă de vederea în viitor. N-avem încredere în noi înşine, piatra furud:amentală a suc-

cesul-ui. Sîntem impulsivi şi contigenţele au o putere mare asupra noastră. Nu cunoaştem sforţă.rile continui şi, r.LU av~m cmaj dccit în m01nente de tot grave". Oînd Vuia scria aiceste rîndruri, în s.î.nul conducerii
P.N.R. dln Transilv.a..nia apăruser:ă tendin1,12 divergent2, ,,ajungîfildu-se în
an.iJ., 191Q-19-.U la o, ţolc.'-inkă aprinsă, care qffien1nţ~ cu sdziunea 10 • ln
timp ce unii dintre conducătorii P.N.R. }ndinau spre o colaborare cu.
curtea de la Viena ş;i eliau di&p.uş~ la tratativ~ cu g,uvernul de la Budapesta, gruparea din jurul ziarului ,,Tribuna'' din Arad, a „tinerilor oţe
liţi", se situa i:e poziţii radicale şi susţin2a că „numai prin noi,
înşine
vom putea obţine eliberarea, nu cu ajutorul Habsburgilor" 11.
Atitudinea care se des.prinde din c.onsideraţiile lui Traian Vuia este foart-~ aipro,piată ci€ cea a „tribunL-şti1Qr" 1 • din rlntl,ul că1rora făc.ea paflte
ce-l mai bun prieten al său, muzi~irurnl Tiberiu Bri:<liceanu12 • De fapt.
formaţia s,pidtuală şi politică a lui Vuia datorează mult mediului familiei Brediceanu. ln anii de licrnu, el frecventt:ase asiduu această familie,
unde a legat o prieteni,e statornică şi vibrantă cu. cei dol fii ai lui Coiriola.n Bredi'Ceanu, Tiberiu şi Caius.
În timpul stmdiilor sale la tacuJtaitea de dr·ept de la Budapesta, Vuia a lucrat în biroul avocaţi.al al lui CoEiola,n Brediccanu,. care 01rganizează !il',lecarea tînăL"ului avojcat; la Paris, fiÎllild primul caL'e a mtuit geniul său tehnic-"'. Vederi1e wolitke ~Ei? f-amil:ie1 Bre<:Hceanu sînt înfăţi
şate- de celălalt membru marcant al ei, Caius Bred:k"°'anu, în ,,Amintirt
din viaţ~ mea": Familia noastră a urmat îa1lotdeauna oriG:>ntarea naţiona
lă panromâlilă şj. ~:.ntiiha!i)S1h>u1iigkă. La 18148, bunkul ~u Vasile- a. f(i)6t unul dintre lug0,j~nii care a mers cu revohtţia contrn imp1c:rialilor. Discursul său d'G:' la întrunirea românikr bănăţeni pe Ciropia Libertăţii din
Lugoj, ţinută în iunie 184&, a rămas în amintirea tutiuror bănăţenilor p.e
care i-am mai ajuns"'4.
Atitudinea antihabsourgică a lui Trai.an Vuia ·avea să se manifeste
cu o fervoare, dar şj cu o modestie e:x:~:mplară. cu o, lipsă d"= zgomot în
jurul propri~i persoane, in timpul prhnu1ui uăzboi mondilal. Conşti:ent <.ăi
biruinţa aliaţilor împotTiva puterilor ce111trale oferea wrilejul de eliberare
a tutu;ror popoarelor oprimate din imperiul habsburgic, Vuia îşi ooncentrează întreaga energie- în sprijinul acestei acţiuni. Pentru a face cunoscută cauza românilor din Ausroro-Ungaria şi pentru a atrage de partea
lor cercurile politice apusene, Vuia publkă în presa franceză al"ltkole
,,bine do1e1J,mentate, mult a:preciate şi viu comenta1e"15. O ;;iotivit!a:te remarcabilă desfăşoară Vuia în fr.unţea Co-mitetului Naţional al R0mânilor din Transilvania ,-şi Bucovina, €OnSltituiit de ~l la 30 aprUio2 19118, precum şi în cedrul Consiliului Naţional al unităţii române de la Paris, organisme care· au avut ca scop continuarea luptei în v-ederea eliberării
românilor aflaţi în imperiul austro-ungar, după ce România semnase ar16
mistiţiul cu puterile centr~le • Serm.nairea armistiţiului produsese o im9.1
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opiniei
presie nefavorabilă României. Pentru orientarea şi cîştigarea
publice, Vuia iniţiază apariţia revistei „La Transylvanie" care atrage în
acţiunea de propagandă românească o seamă de personalităţi ale vieţii
cu Hurale şi poli tiice franceze 17 •
Pledînd pentru realizarea unităţii de stat a tuturor românilor, Vuia
dor2a instaurarea, în România, a unor rînduieli noi, întemeiate pe dreptate socială şi democraţie. Aceste idei i-au atras aversiunea unor cercuri
politice burgheze din ţară. Manevrele acestora vor face ca Vuia să nu
fie designait delegat la Conferinţa de pace. El va participa însă în calita·
te de ,,consul'tant" în probleme transilvăn:::'ne şi bănăţene'".
Din stimă şi recunoştinţă faţă de meritele sale, lugojenii îl vor propune candidat pentru primul parl'ament al ţării, în alegerile din noiembrie 1919. Traian Vuia refuză candidatura. In acest sens, el scrie ţreşe
dintelui P.N.R. din Caraş-Severin, dr. George Popovici: ,,Cred că alegerile au decurs în ordine. Eu am fost silit să-mi retrag candidatura clin
raţiuni care au fost indicate în scrisoarea ce am adresat d-lui dr. G. Dobrin. Mulţumesc din inimă :tuturor acelora care au avut pentru mine sentimente atît de binevoitoare".
Raţiunile pentru care şi-a retras candidatura dau un relief deosebit de pregnant profilului moral Şi politic al lui Vuia. Ele sînt o măr·
tude a unui caracter ferm, care n-a făcut niciodată concesii în privinţa
principiilor. Din scrisoarea către G. Dobrin reţinem: ,,Am devenit socialist din patriotism sincer . .Aicum, pentru ca să pot fi ales, ar trebui
să-mi reneg opiniunea pentru ca lum€a să poată să zk:ă ,şi despre mine
că am fost socialist de paradă (dr. Lupu), la solda guvernelor reacţiona-·
re din regat. Aş restabili bine prestigiul poporului nostru. La Paris sînt
SOC"ialist, acasă reacţionar. Bste deci evidenit că dacă mi-aş fi înarucişat
braţele aici, în decursul războiului şi nu aş fi făcut nimica, cei din centru m-ar afla demn de a fi reprezentant al poporului, dar fiindcă din
patriotism am intrat în partidul socialist işi acum tot din considerente
patriotice doresc să rămîn fidel principiilor odată adoptate, mă văd descalificat".
Ca fiu al poporului său, Traian Vuia a înţeLcs să-şi pună întreaga
putere de luptă în serviciul eliberării de sub jugul habsburgic şi p2ntru
desăvîrşirea statului naţ1onal unitar român, care însEmna un mare pas
pe calea progresului istoric. Totodată însă, ca socialist, Vuia nu putea
accepta să facă parte dintr-un parlament bu!'lghez, crganism care avea
menirea de a srrijini prin lc-gi interesele unor clase e:,cploatatoare.
In concepţia lui Vuia, eliberarea naţională se împleteşte cu dreptatea socială. 8le constituie două laturi inseparabile ale unui proces istoric unic. Pe fundalul a-cestor oonsideraţii, profilul poli1tic al lui Trai'an
Vuia se desenează în linii limpezi care exprimă o mare consecvenţă
ideologică. Nimk ţentru sine, totul pentru poporul său, astfel ar putea
fi formulată scurt deviza vieţii sale. Prin invenţii'le tehnice, Vuia a dovedi,t că pa.porul său este caţabil de creaţii hctăritoare pentru progresul
~tiinţei umane, fa:rt care îi dă dreptul să fi2 liber şi onorat în lume. Prin
activitatea sa politi1 că, el s-a integrat firesc în lupta poporuiJ.ui român
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pentru realizarea idealurilor lui de veacuri. Democratismul său, înălţat
la atitudinea unor convingeri socialiste, lupta sa plină de abnegaţie,1
continuată în timpul cehii de al doilea război mondial în mişcarea de
rezistenţă din Franţa, împo•triva fascismului, fac din Tr aian Vuia o figură pilduitoare de om de ştiinţă şi patriot.
La baza tuturor acţiunilor sale, de ordin ,ştiinţific sau politic, a stat
,,încrederea în noi înşine", în forţele proprii ale por;orului romun.
1

ANEXE
ScriSO'ar2

către

Iosif Popovici

(part~a întîi

lipseşte)

spa:-e a produce sustentaţia deplină a maşinii. Observ, că echilibrul maşi
nii e perfect. Nici cea mai mkă tendenţă de a se înclina în dreapta sau
în stînga, înainte sa"J. îndărăt nu o arată. E vorba acum d2 a mări puterea motorului. Lucru foarte uşor, căci nu am de:C'it a mări presiunea
peste 65 chilogr, c,~rn ce pot face putînd ajung-2 pînă chiar -şi la 120
chilogr. E drept în;~ă, că nu cu toate dispoziţiile actuale, anume trebuie
să adoptez l'a căldare un aparat, care prin un mic motor auxiliar (petit
cheval alimentaire) să introducă gazul lichefiat în căldare. Îndată ce voiu termina acest aparat, voiu reîncepe încercările.
Ţi-am fost scris deja._acum un an, că în legătură cu maşina d2 mai
sus am inventat un motor. Cu privire la esploatarea şi lansarea acestui
motor am fă-cut un contract cu un german şi se pun chiar acum în con9trucţie trei motoare, dintre cari unul e pe seama d-lui Arian (dk. băn
cii de credit rom.) pentru un automobil.
După cum vezi, anul din urmă a fost petrecut în o activi1at'0 practică febrilă. Că ce voiu face, nu-ţi pot spune nimica, viitorul za-ce în dosarul s2,cret al Providenţii.
Incer•c:ările mele le fac în cadrul cel mai discret posibil cu încunjurarea deplină a publicităţii, ceea ce nu a împiedicat pe cei dela AeroClub să aibă informaţii despr-2 tot ce fac, mi s-au oferit a mă asista şi
a face toate măsurările şcienţifi-ce, eu însă le-am refuzat tot atît de discret, pe cit de discret mi s-au propus, cu ceea ce i-am răcit poate, nu
regret însă, căci astfel mă lasă în pace. Ba vicontele Decazes avea chiar
pretenţia de a lua încercări!~ mele sub patronagiul său. Tot astfel
şi.
prinţul Valentin Bibescu (ginerele ministrului Lahovari) îmi oferise de
a transpune toată activitatea în România, unde atelierU'l D-sale mi-arr
sta la dispoziţie şi aş putea face ce doresc. Am refuzat şi a-cestuia, deşi
s-a purtat nu se poate mai pri·etene.şce pe timpul petrecerii lui aici. Totuşi nu puteam admite, că chestia unei probleme pur tecnice să degenereze în o chestie mon<lană.
Cunosc:indu-ţi interesul pentru chestiile fisice nu mă tem că te-am
plictisit cu această epistolă lungă. Vei vie-dea, că toa1e problemele pot fi
rezolvi•te ,şi progresul se poate face numai prin sforţări mici a~a zicînd
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infinitesimale şi nereuşita zace în pretenţia de a face ceva cu o lovitură.
Numai o lucrare metodiică şi cu multă pacienţă permite un succe•s.
Nu ştiu cînd mă voiu reîntoarce, e posibil că în august merg în
G2rmania şi de acolo să trec şi prin ţara noastră şi să te ,cercetez şi pe
tine acasă. Dacă ai lipsă de vreo caflte, scrie-mi numai .şi ţi-o voiu trimite. Despre vol. III. al cărţii lui Rousselot 19 , ţi-am fost scris, că despre
tiparul ei pînă a::.um nici vorbă nu e.
Mi-ai fost soris în o cartă precedentă, că lugojenii şi-au schimbat pă
rer2a despre mine. Scuză-mă pentru această insistenţă, dar îţi mărturi
sesc, că nu înţeleg, cum s-a schimbat, anume din bine în rău, sau din rău
în bine.
M-am bucurat foarte mult de succesele alegerilor, la persecutări
trebuie însă să ne aşteptăm, succesul fără jertfe abia poate arăta lumea
şi cu di e succesul mai mare, cu atît sunt !Şi jertfele mai oonsidi2rabile.,
deoarece succ.:::·sul e funcţia greutăţilor cu care s-a ajuns ca şi a rezistenţelor opuse. Nid nu se putea altcum, atotputernidi zilii cu greu se
vor împrieteni cu ideea, că şi Valachii să fie de acum înainte întrebaţi,
când e vorba de croirea sorţii lor. Progresul însă e fatal şi mătură din
cale, asemenea unui torent, _pe aceia cari i se opun. Cine ar fi crezut
acum 3 ani, că autocraţia rusă, la aparenţă atât de solidă, să fie zguduită din temelii? Vor avea parte sităpînitorii no.ştri din decepţii şi mai -crude. Nu-i vezi azi, cu ce zel caută prietenia Croaţikr, faţă de cari acum
2 ani erau tot atât de insistenţi ca faţă de noi.
Scrie-11li şi tu şi indică-mi pîrră cind stai acasă!
al tău
T. Vuia
27, rue Godot de, Mauroy

Te

Scrisoare

către

îmbraţoşă

Iosif Popovici

N2uilly 0'5 17 Decembrie 1909
Dragă

Iosife,

Primii scrisoarea ta din 13. M-am adresat imediat casei Mutel cesă se pună în relaţie dire2tă cu tin~ şi indicîndu-le informaţiile c<~
doreşci. Oind ·vei primi răspunsul, îmi vei ţutea cc-munica conţinutul
epistolei lor, eu mă voi adresa posibil ·şi unei alte cas2 7i voi cere să-ţi
îacă of~rta, astfel ţoţi alege. Nu încape îndoială, că un motor cu petrol
e mai puţin encombrant de::.·ît o maşină cu vapor. Sper, că h~ cunoşci
bine ambele şi aşa n-am să-ţi prejudec. Motorul cu petrol nu posedă
elasticiitatea ma"iinii cu vai:or. Pentru maşina cu varpor Compoud (trebue
să întrebi e 3 kurlnlig sau în Tandem) dimpreună ou Schwt1ngrad, şi
Condensator nu-ţi poate cer,,~ mai multt de 8000 cor., cu condiţia că puterea să poată fi urcată rpînă la 36 H.P. Fără oondensator nu poate trece peste 7200 cor.
N-am primit încă nid o scrisoare de la tine de la ultima mea epistolă din Iunie. Cu maghiarii nu am făcut nimi-ca, am preferit a zădăr
nici afacerea din mai multe considerenrte, deşi nu mă pot scăpa de solirind
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-citările lor, chiar acum se află aici directorul companii amintite şi vor
reveni în maiu. Asupra celorlalte evenimente îmi rezerv a-ţi scrie în o
epistolă ulterioară.

Cu dragoste frăţească
al tău
T. Vuia
Scrisoare

către

Iosif

Poţovici

Paris, la 3 Ianuarie 1910
Dragă fosife, Primii scrisoarea ta, vei fi primit deja ofertul direct
de la Mu1tel şi de la Dutheil şi Chalmers. Alăturat îţi indic dt2va firme
pentru maşini cu vapor. Dacă te decizi pentru maşina cu vapor, să cauţi
să fie Compoud şi cu siurchauffe (Uberhitzer) 0conomia e da 15-28¾
:pentru surohauffe de 100-180 °C. Nu am referenţe asupra casei Hofherr
şi Schrantz. Wolf e bună.
M-am fost bucurat de alegerea lui Musta 20 şi am regretat mult că Bă
descu nu a fost întărit. Am înicredere că Cristea va fi înftărit. Are ataşe în ministerul de Culte şi la
Uni,versitate, a fost totdeauna prudent.
Ar fi hazardat să mă pronunţ asupra con1seouenţelor -economice ale
ibâncii automate. Ce privesce consecu~nţele politice, din motive pe cari
-ar fi prea lung a le espune aici, sunt de părere că nu ne-ar putea fi de-cit fa'VIOrabile.
Mi se ,pare că politica noastră nu e totdeauna condusă cu spirit consecuent, ci e condusă mai mult de sentimente, rancune personale, chiar
'Şi ·mesdhine, josni ce şi naive şi e liipsită de vederea în viitor.
N-av,2-m
încredere în noi înşine, piatra funldamentală a succe,s,ului. Suntem im-pulsivi şi ·conti,genţele au o puter-2 mare aisupra noastră. Nu cunoaşcem
·Sforţările continue şi nu avem curaj deicît în momente de tot grave.
Ne lipsesce educaţia politică şi în faţa adversarilor nu representăm
o putere nici morală nid economică.
In s,peranţa că-mi vei scrie în curînici.
1

Te

îmbrăţişez

cu drag
T. Vuia

Scrisoare

către

Geor1ge Popovici
Paris, 10 Noemvr2 19,19

Rcverandissime Domnule,
Am primit vizita lui Traian 32 şi preţuitul DV bilet, care mi-a fă1cut
-ml!l.ltă .plălcer1e. Traian nu a putut rămî:m.e aici ne-afHnd nici un loc în o
şcoală de -chemie că'Ci îmbulzeala este mare, iar locurile rare.· 1El a plecat la Toulouse.
Ne-am văzut în mai multe ·rînduri, am petrecut o duminiecă împre.ună la ţa:ră şi am eorusta:tat cu bucurie că are o judecată sănătoasă. Accentuze aicest fapt, pentru că am constatat, că ultimele noastre generaţiuni intelectuale din Transilvania sunt bini-ş0r maghiarizate.
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Cred că alogerilc au decurs în ordine. Eu am fos·t silit să-mi retrag
candidatura din raţiuni cari au fost indcate în scrisoarea c,2 am adresat
D-lui Dr. G. Dobrin 2\ l\iulţămes-~ din inimă tuturor acelora cari au avut
pentru mine sentimente atit de binevoitoare.
Vă rog să primiţi asigurarea respec~uoasei mele consideraţiuni.
Al DVoastre devotat
T. Vuia
Scrisoare

către

ing. Traian Popovici
Garchcs, 25 S.2ptembrie 1928
7. rue d-~ Toulon (Set. O)

Iubito Domnule Popovici,
Reîntorc-indu-mă d2 la ţară unde am p2t~cut citeva săptămîni spre
a mă odihni, am aflat necrologul care m-a întristat foarte mulit. Deşi nu
ne-am văzut de 25 de ani, m-au legat de <lînsul anii de şcoală, cînd mi-a
fost elev25 şi încă un ekv pe lîngă care orele p.::-trecut-2 erau mai mult
ore de odihnă. Ne-am Yăzut apoi la universitate, am lucrat mai în urmă
în 1903 aici împreună în laboratorul lui abbe Rousselot 26 , dispărut
şi
dînsul. Aici în Paris mi s-a dat abia să învăţ. cine a fost unchiul DVoastre, am văzut cu r-:roprii mei ochi respedul de care era înconjurat
în
laboratorul fericitului Roussdot, care era rendez-vous-ul tuturor savanţilor în fonetică. Nu sunt eu ch€mat a spune golul ce l-a lăsat în înaintarea culturei poporului român: locul de rangul prim în
invăţămîntul
universitar ce i s-a dat sunt proba cea mai bună. Fraţii Popovici, ilustrul DV. părinte şi unchiul vor figura vecinic în pomelnicul
naţiunii
şi în istoria culturii popcrului Român.
Împărtăşesc cu CV. şi cu familia DV. doliul acesta care este un doliu naţional şi Vă rog să fiţi pe lingă întreagă DV. familie interpretul acestor sentiment2 de adevărată simpatie şi de regrete pentru
ilustrul
DVoastr-2 unchiu.
Vă rog să primiţi asigurarea sentimentleor mele cele mai prieteneşti.
Al Dvoastre devotat
T. Vuia
NOTE
1
2

3

4

Ing. a,vJ,a1tor TnaJ,an Vu1a, Realizarea zborului mecanic. Mărturii, Ed.
Tehnică,
Bucureşti, 1955, p. 25.
ln „Cuvînt înainte" la Ing. avia1or T11aian Vui•a, Realizarea zborului mecaniic. Măr
turii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1955, p. 11.
Dr. Iosif Popovici (1876-1928\. Docent pentru limbta şi lHer,atuna română la unlv•er.si:Lăţile din Viena şi Buda-pesrta. Du,pă unirea TranisHva!Itiei cu Româiru,a şi pînă lia moarte, pr,ofesor univensi1iar, tii1ularul oalleckei de filolog,ie !;}avă de la univer.5.ilfla.tea din Cluj (vezi dr. Aurel E. Pelean,u, Di.n galeria marilor di,s,părufi ai Banatului, µrof. UJiliv. dr. Iosif POlpOVici, Lugoj, 1935).
Dr. Geor,ge Popovici (1862-1927), protopop al Lugiojulu.i, de două ori d:eputall în
diieta din Bud.aipest.a, apoi preşedăn.le al P.N.R. din judeţul Caraş-Severin. A scris
Istoria românilor bdnăfeni, Lugoj, 1904.
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s Georqc l.iµov11n, T1ai,1/l Vuia, un pionier al aviaţiei moderne, Ed. if,acla, Timişoara, 1972, p. 22.
6 Cu ace9t prilej, românii bănăţeni. au reuşit să trimită pa:t-ru deputaţi în parlamentul maghiar: Coriolan Bredioeanu (.ales în două circumscripţii), dr. Ştefan Petrovici,
-dr. Georg,e Popo,vici şi dr. Aurel Novac. (V,ezi dr. Aurel E. Petea.nu, Din galeria marilor dispăruţi ai Ba,nQJtului, Corio/,an Brediceanu, Lugoj, 1935, p. 53).
7 Lenin, Opere, vol. VII, p. 81.
a Vezi Jstori.'l U.R.S.S. (sub redacţia prof. A.M. P,ancra:to.via), Ed. ,.Cartea Rusă", 1951,
p. 42.
9 Miron Constla:rntJI11escu şi Ştefan Pascu, Desăvîrşirea uni/icări,i stail'ului ,naţional român, Unirea Transilvaniei cu vechea Românie, Ed. Aoademiei R.S.R.
Bucureş,ti,
1968, p. 94.
10 Idem, p. 104.
11 Ibidem, p. 104.
12 Ing. avi-a,tor Trai1an Vui,a, op. dt., p. 16.
13 George Lipoviam., op. cit., p. 19.
14 Vez.i dr. Aurel E. Peteiam,u,
Din Galeria marilor dispăruţi ai Booa-tului, Coriola'll
Brediceainu, Lugoj, 1935, p. 82.
15 Georg,e Lipov1am, op. dl. p. 148.
16 Mi1ron Con.s,tJanti~escu şi Ştefan Pa:S1cu, op. dl., p. 193.
17 Ştef<1Jn P,ascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia ... , Cluj, 1968, p. 301.
18 Ge;:;irgie Li;pov,an, op. oit., p. 168.
19 Abaitele Pi·erre Rooosel,ot ( 1846-1924), filolog francez, profesor J,a CoUege de France, a dat o bază ştilsnţdilică oeroatărHo,r de fooetică exrperimen:tailă.
2o Arhiimandridul Filaret Musstia. Esba vorba de .alegerile pentru E1piscop în
decizia
Car•ans·ebeşului, în 1909, în care primul ales, arhirna1I1dridul FiLarnt Musba, ca
şi
protosingrhelul Iosif TTa i1am Bădescu, nefiiin:d. agrea.ţi de guvern, nu au fost propuşi împăJraitrului pentru confi.rmare.
21 Pr,o~CXSlim,g,helul Iosi:f TI1a.ilam Băde.scu. (v;ezi Il!Olta 20).
22 Miron Criisitea, episcop al Gariain.s,ebeşulrui, apoi primul patri,airh al Români,ei, person,ali-tate aibaşaită politici.i naţionale a rom.âniloi!" din Tlrnlasilvani:a.
23 Ing. Trei,an Flopo'V'iÎ.ci, fiul lui Gemg,e Poporvici.
24 Avocc11tul Geiorige Dobri111, primul prelf,eat român al Lugojulllli. după unire.
25 TriaJi,an Vu~a se referă, desigur, La r,a,portu!Ii.le ciaire exiJsLau în int,ematul liceului
din Lugoj, înltre un elev dinrtr-o clasă su;pe,rioară şi a!1tul di-ntr~o clasă inferioară.
26 Vezi nota 19.
1

TRAIAN VUIA

CONTRIBUTION AU PROFIL POLITIQUE DU GRAND JNVENTEUR
Reswn1e

L'auteur, sur la bdSC' GP cinq lct,tres trouvees da.ns Ic patrimoi,ne du Musec dep.arbarne1111t1al d'ATad, erwoyiees par Tr,aj1a1I1 Vui,a aux freres Popovici, ap,porte un contr-ibuition a La delbernni111aiti,on du profii! poli ~ique du graind i1ruveI11teur - sa lu.He pour
l'achevemen,t dJe I'Eit..at n,aticmail uni,tair,e roumai-n.
De la cor,T1es1p01I1Jdianoe presentee resuJ.te que Tr.aja:n Vuta ebait J',adiep,te du prindp-~ df: la pamcip,ati()n adive a La lut.te po.Ji.1tique - prindpe ,adopite par Ies gens
poli,tiiques du Banat depuis 1906.
Traj,a1n Vui1a dlesi,r,airt qu',apres l'union, R-0umanie devienne un et-a,t bia5,e sur la
justice sociaae et diemocrabie.
En conc!usio1I1, oo pu,bLie Ies letitres de Traj,an Vuia env;oyiees aux freres Popovici.
1
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GREV.L\ MUNCITORILOR TIMPLARI DIN ARAD DIN ANUL 1885
de
OTTO GREFNER

Abolirea iobăgiei în Transilvania după revoluţia de la 1848, dar mai
ales după patentele impelf'iale din 1853 şi 1854, precum şi încheierea pactului dualist din 1867 intre clasele stăpinitoare din Austria şi Ungaria, a
avut import.ante reper:cusiuni de ordin sodal-politic şi economic în Transilvania. Datorită uniunii vamale din,tre Austria şi Ungaria, burghezia
austriacă a dobîndit ca piaţă de desfacere pentru mărfurile sale industriale teritoriul Ungariei şi al Tiransilvaniei. In schimb, moşierimea maghiară
îşi putea desfaee produsele sale agricole în teritoriile ereditare austriece 1.
Ac~st fapt influenţează negativ dezvoltarea relaţiilor capitaliste în
ansamblul lor în Transilvania. Datorită concurenţei mărfurilor austriece
care erau mai ieftine şi se produceau pe scară industrială, o serie de ramuri industriale din Transilvania er~u grav lovite de concurenţa mărfu
rilor dln Austria. Este vorba în special despre industria postavului. a hîrtiei, a sticlei, a zahărului şi într-o anumită măsură de industria lemnului,
cu vechi ti::adiţii şi bine cotată chiar pe piaţa intern~ţională 2 •
Cu, toate acestea ritmul de dezvoltare economică a Transilvaniei este
mai rapid decît în perioada precedentă. Acest lucru ,2ste constatabil mai
al~s în acele ramuri industrial~ oare ern1u î~1 plină concordanţă cu interesele burgheziei austriece. Ne referim în primul rînd la cr-eşterea industriei
<;aI'.bopifere, a industriei forestier-2, de construcţii şi într-o. anumită măsură
la cea meta)urgică. At.ît invadariea pieW Transilvaniei cu produse industriale austriece, cit şi dezvoltarea unei industrii locale proprii, a detel'.minaţ destrămar-ea_ foprp,elor de prnducUe f~udale şi dezvoltarea relaţi~lor capit1aliste. Sistemul de breslă bazat pe o tehnică veche, depă~ită, a
mers rapid spre o destrămai:r~ totală. Un rol însemnat în lichidarea sistemului de breslă a avut-o şi legea industrială promulgată în 1860 care
ştipula principiul libertăţii industriale. In urma acestei legi, existenţa qr~slelor a d~venit purr formală, iar prin legea din
1872, ele au
fost desfiinţP:te definitjv.
.
Paralel cu dezvoltarea forţelor de producţie capitaliste se· dezvoltă
şi. cla6ale sociale legate de noil~ relaţii capitaliste, proletar.ia-tul şi burghezia. Dezvoltarea industrială ·a Tlransilvaniei, cu toate limitele impus~ d~ Q sţăpînire străină, a adus cu sine apariţia şi afirmcţrea- urn~i noi
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clase, proletariatul, for'(a cea mai inaintată şi revoluţionară a societă
ţii. Situaţia clasei muncitoare se caracterizeză în această perioadă, printr-un nivel scăzut al salariilor, ziuă de muncă prelungită, utilizarea pe
scară Largă a muncii femeilor şi copiilor, condiţii de muncă şi de trai mizere, abuzuri patronale, şomaj, numeroase ii grave accidente de muncă,
supraveghere polHienească etc. 3
Aşezarea la între~ăierea unor importante drumuri comerciale care legau Trransilvania de Ungaria prin Vale:1 I\Iurecşului şi regiunile bihorene cu Banatul ~i mai departe cu Serbia, a făcut din oraşul Arad un importanrt centru comercial încă la sfîrştiul secolului al XVIII-lea. Avind o
regiune bogată agriculă, primele ramud industriale care se dezvoltă sînt
cele legate de agricultură, ca de exemplu industria morăritului, moara
de aburi a fraţilor Neumann ia fiinţă încă în anul 1863, fabrici de spirt,
care după 1868 erau în număr de 6 la Arad, atelie,re me-~teşugăreşti pe
diferite profile, unele dintre ele fiind deja manufacturi de tip capitalist4.
După pactul dualist djn 1867, forn1ele economice capitaliste se
înmulţesc pe raza oraşului şi judeţului Arad. O dezvoltare deosebită se remarcă în industrializarea lemnului, cu vechi tradiţii în ora~ul Arad. Pădu
rile din regiunea muntoasă a ţării Zărnndului şi chiar din cîmpia Aradului livrau un material lemnos de bună calitate. Cei mai vechi în aaceastă branşă au fost dulgherii, care încă în 1731 se organizează în bresle. In anul 1768 ţrimesc privilegii care în 1791 'Şil818 sint ,întărite din
nou. Tîmplarii se oreanizează separat, în 1761. Impăriatul Francisc I,
în 20 septembrie 1816, întăreşte printr-o diplomă privilegiile lm.· 5•
Breasla tîmplarilor a fost socotită ca una din cele mai puternice din
oraşul Arad, ca număr de membri şi importanţă economică,
faima lor
trecind mult peste graniţele oraşului, dovadă diplomele şi privilegiile
acordate tîmplarilor arădeni{,.
In a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai precis după 1860,
locul sistemului de breaslă este luat tot mai mult de ateliere meŞte.şugăreşti
de tip manufacturier. Meşterii care sint patronii acestor ateliere, angajează mină de lucru salariată pe care o exploatează conform legilor capitaliste.
Incepînd din anul 1880, producţia de mobilă arădeană a •atins un bun
nivel calitativ şi cantitativ. Mobila arădeană a început în mod foarte serios să concureze numeroase centre de producţie de mobilă din cuprins,ul
monarhiei ausitro-ungarc, ba chiar concura renumita mobilă vieneză. Tot
mai multă mobilă arădc:-ană se exporta în alte oraşe. Este de remarcat
faptul că mobila ad,dc-ană o găsim prezentă chiar in capitala imperiului, la Viena 7•
Dezvoltarea producţiei de mobilă se reflectă şi prin numărul marie de
ateliere existente în a'Cea vreme la Arad. Conform unei statistici din 1887,
in oraşul Ariad au existat 18 ateliere mari unde· lucrau. între 15-20 lucră.tari în fiecare atelier, deci în total 286 oameni. Existau de asemenea
94 ateliere mijlocii cu un total de 295 lucrători şi 34 ateliere mici unde
lucrau între 3-4 angajaţi. La acestea mai trebuie să adăugăm şi cele
două mari atelierie, firmele „Czeiler şi Mihalik" şi „Varga Iosif" înzestra0
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te cu masini cu aburi si unde erau angajaţi circa 80 de lucrători. Un sumar calc~i ne permită să apreciem că în branşa tîrnpla.rilor Lucrau pe
vremea aceea ir.. oraşul Arad aproximativ 800 lucrători 8 •
Raportat la p:;.terea economică a oraşului Arad a anilor 1880-1890,
datele mai sus menţionate referitoare la prelucrarea lemnului şi mai ales
la producţia de mobilă. ne permit să tragem concluzia că această ramură era una din cele mai importante şi dezvoltate din oraşul Arad.
Munca în aceste ateUere era grea, se lucria mai mult manual, a1telierele erau improprii, fără a,erisiire, aşa după cum constată o comisie comitatensă trimisă în vara anului 1885 în atelierele
meşteşugăreşti pentru
constatare. Comisia mai consemnează pe lingă condiţiile grele de muncă,
şi prelungirea timpului de muncă de către patroni peste prevederile contractuale stabilite între patroni şi angajaţi. In majoritatea atelierelor se
lucrează între 12-14 ore şi chiar uneori 16 ore afară de sîmbătă, făiră o
remuneraţie corespunzătoare. Patronii nu respectă
durata timpului de
lucru stabilit prin contract c:i caută să-l facă pe muncitor să lucreze cit
mai mult, să-i prelungească timpul de muncă, invocînd diferite motive
neconcludente oa pauză de masă unde muncitoiiul ar pierde mult timp,
fumatul etc. 9 •
Condiţiile grele de muncă, prelungirea zilei de lucru, veniturile mari
realizate de patroni în urma exploată1rii muncii salariate, precum şi scă
<leriea continuă_ a salariului real al ,angajaţilor, datorită creşterii preţu
rilor la articolele de lairg consum, au determinat în primăvara anului
1885 o largă mi 7car,e de masă cu caracter revendicativ printre muncitorii
tîmplari din oraşul Arad. Această mi-şcare, care pe parcurs s-a transformat într-o grevă de mari proporţii pentru vremea aceea, pare să fi fost
prima grevă de proporţii din oraşul Airad. Mişcarea a fost bine org,tnizată
şi a culminat prin declanşarea unei greve generale care a izbucnit in ziua
de 25 mai 1885, la care cu mici exoepţii au luate parte aproape toţi muncitorii tîmplari din toate atelierele oraşului. De asemenea trebuie menţio
nat faptul că această grevă a fost sus~inută şi de muncitorii din alte sectoare de activitate, care s-au solidarizat cu muncitorii grevişti. Ba chiar
mai mult, mulţi muncitori din alte sectoare ca morari, lăcătuşi etc., au
participat activ la mişcărrile muncitorilor tîmplari, ,a)a după cum reiese
şi din relatările presei tu_
Pentru a în1;elege caracterul acestor mişcări greviste a muncitorilor
_arădeni este necesar să aruncăm o privire de .ansamblu asupra clasei muncitoare din acea vreme raportat la nivelul forţelor de producţie, a structurii ei sociale etc. Majoritatea muncitorilor din Arad în acea vreme era
formată din lucrătorii atelierelor meşteşugăreşti. Aproximativ 650/o din
totalul muncitorilor arădeni era format din aoeastă categorie. Acest lucru a ,avut o influenţă importantă asupra formelor de organizare, asupra
modului de acţiune a muncitorilor, asupra ideologiei, asupra concepţii
lor politioe etc.
Concepţia ideologică predominantă printre muncitorii arădeni era
cea lassalliană, care nu dădea o exiplkaţie ştiinţifică tuturor fenomenelor
social-economice ale capitalismului11.
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Totuşi, în preajma anului 1885 răspîndirea ideilor marxiste face progrese considerabile printre muncitorii arădeni. Sint răspîndite o serie de
broşuri sub formă de extrase din lucrările lui Mairx, care abordează diferite teme mai ales legate de exploatarea oapitalistă. La răspîndirea marxismului a contribuit în mare măsură şi „Partidul general muncitoresc"
care a luat fiinţă în anul 1880 în Ungaria şi Transilvania. Acest partid
nu era un partid marxist în adevăratul sens al cuvîntului, totuşi avea o
orientare proma,rxistă, iar în programul lui găsim multe elemente ale socialismului ştiintific. Acest partid avea mulţi aderenU şi simpatizanţi la
Arad, printre muncitori. El a desfăşurat în această perioadă o importantă activitate politică în dndurilc muncitorilor, în ciuda opoziţiei autorităţilor12. Propaganda socialistă printre
muncitorii arădeni se pare că a
prins rădăcini, fapt demonstrat de evoluţia ulterioară a evenimentelor legate de greva din 1885.
Agitaţ.iile printrC" muncitorii tîmplari din Arad încep încă din iarna
anului 1885 (februarie, martie) a.c;a după cum ne informează presa \'remii. Muncitori se adună deseori după terminarea lucrului, discutind ~i
dezbătind situaţia lor. Cu această ocazie se propun multiple soluţii printre care preva:ează cele radicale, şi anume lupta susţinută pentru obţi
nerea de revendicări maximale, care să meargă pînă la declararea unei
13
greve g,merale în cazul că revendicările sînt refuzate •
In luna aprilie şi începutul lui mai, se duce o vastă muncă politică
'li organizatorică printre muncitorii timpla1~i. Organele de stat con.semnează o serie de întruniri ale muncitorilor timplari. La aceste consfătuiri
care se înmulţesc considerabil în această perioadă, iau parte şi muncitori
de alte profesii din Arad. Se discută situaţia grea a muncitorilor în general, şi adoptarea metodelor de luptă. Din consemnările vremii se poate consta.ta răspîndirea ideilor sodaliste ale epocii, în special ideile social demooraţiei austriece şi germane 14.
In primele zile ale lunii mai a anului 1885, nemulţumirile printre
muncitorii tîmplari din Arad au luat proporţii considerabile. In zilele de
3-4 mai s-au \inut o serie de întilniri cu caracter de consfătuire la care s-a stabilit tactica ca,re trebuie adoptată în lupta împotriva patronilor
şi autorităţilor. La aceste întruniri, care s-au desfăşurat mai ales în loca.:.
Iul intitulat „La Pompier•· s-au stabilit revendicările lucrătorilor lemnari
faţ.ă de patroni. Aceste revendicăiri au fost consemnate într-o petiţie scrisă şi care a fost înaintată comisarului iridust:-ial al oraşului Arad şi autorităţilor locale, ca organe competente în conformitate cu legea industrială în vigoare din anul 1884' 15 •
Răspunsul la acea.stă petiţie din partea autorităţilor locale se lasă însă aşteptat. Pe semne, autorităţile îşi declinau orice răspundere în problema cbt1flictu]u·i dintre . P,'attori~ şi m'tincitori. Fiind puşi p·e.ntru priina dată, îri fâţa un'ei .astfel cfe siti:fa.ţîi, ei n\i ştiau cum să _acţioneze, ce
măsuri să ia. Acest îapt reiese în mod evident si dintr-o adresă â Corriitatului către Ministerul Industriei şi Agricu'lturii de la Btidap~sfa. _in a-:
ceastă adresă organele comitaferi'se relatea.ză in extenso·, despre cohflictuli
iscat între muncitorii tîmplari din oraş ,şi' patronii acestora. !n adresă se
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cer lămuriri de la Minister ce atitudine să s2 ia şi cum să se procedeze în
continuare 16 •
Neprimind ,răspuns la petiţia înaintată autorităţilor locale, car-e contineau rovendicările lor ca: stabilirea zilei de muncă la ze,c·e ore, repaus
duminical, ridicarea salariului cu 300/o etc., muncitorii hotără,sc o nouă
consfătuire care are loc în 9 mai. La această adunare se aleg împuterniciţii
muncitorilor formaţi din 6 persoane, care să ducă tratative cu pati'onii ~i
cu autorităţile locale.
După cîteva zile muncitorii lemnari nemulţumiţi
primesc răspuns
prin comisarul industrial al oraşului Arad în care se arată că neînţelegerile
cu patronii trebuiesc reglementate pe calea trata,tivelor şi nu pe cale
violentă aşa după cum preconiz,ează muncitorii. Nimeni nu are dreptul
de a sist.a lucrul, acest fapt contravine prevederilor con.triactuale prevăzute prin lege. Răspunsul autorită'1ilo:r mai scoate în relief şi faptul că
o nesupunere şi o răzvrătire faţă de patron este pasibilă de o pedeapsă
conform legii industriale din 1884 art. XXVII paragraful II. De ace2a se
propune de către autorităţi reglementarea conflictului de către o comisie
de impăcitiiire formată din reprezentanţii muncitorilor şi a patronilor, fă
ră a se stabili condiţii prealabile 17 •
Aflînd de acest irăspuns care îi nemulţumeşte pe muncitori, ace~tia
hotărăsc o nouă adunare generală pentru 14 mai, unde să se discute atitudinea faţă de răspunsul autorităţilor şi măsurile care trebuie luate.
Cînd muncitorii se îndreaptă, în ziua indicată, s,pre locul de adunare,
ei sînt opriţi de către autorităţi, invocîndu-se motivul că n-au asupra 101·
cărţile de muncă şi în felul acesta adunarea nu se poate ţine. Cărtile de
muncă erau de fapt în păstrarea patronilor şi deci muncitorii nu le puteau avea ,asupra lor. Este imediat constituită o delegaţie ( are ~c prezintă
la prefectura poliţiei, rrotcstînd împotriva încercărilor de a nu admite
adunarea. A doua zi adunarea a fost admisă şi ţinută. La această adunare
au participat peste 500 de muncitori care formulează o nouă cerE're ce urmă să fie pTczentată comisarului industrial şi organelor comitntului Arad.
Această c;:·rere era mai radicală ca prima. Ea formula în plus unele rcvendici:iri privind stabilirea plafonului minim al salariului tarifar la 2 for:nţi,
avîndu-se în vedere că munca in branşa tîmplăriei este grea. Această
cerere mai cuprinde.a printre altele: stabilirea duratei zilei de muncă la
10 ore, dum.inic-ă zi rle repaus, măr~rea salariului cu 300/o faţă de nivelul
actual, condiţii mai bune de muncă, loc dC' muncă corespunzător, pentru
cei care sînt remuneraţi cu bucata să fie întocmit un sistem de preturi,
după care să. se calculeze cîştigul, et'2. 18
Autorităţile care nu aveau experienţă în aceste probleme de con-flicte sociale, erau în continuare, în derută, neştiind ce măsuri să ia.
Luînd cunoştinţă de cererea lucrătorilor timplari, Nyari Bela, comisarul industrial al oraşului Arad hotărăşte pînă la urmă convocarea unei
adunări a muncitorilor tîmp1a-ri în ziua de 19 mai. Cu această ocazie s-au
adunat vreo 250 de muncitori, care ,conform indicaţiilor comisarului industrial, au ales o comisie de 25 din sinul lor, care să ducă tratative cu reprezent,anţii patronilor. In fruntea acestei comisii erau aleşi muncitorii cei
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mai consec\'enţi în luptă pentru drepturile lor de diferite naţionalităţi,
printre care ,amintim: pe Ilieş Ican, SzalJo Gergely, Baical Ioan, Redl Carol, Dengl Victor etc. S-a stabilit de asemenea tot cu această ocazie, i::ă în
ziua de duminică 20 mai să aibe loc: tratativele cu il"eprezentanţii patronilor la care să asiste şi reprezentanţii •autorităţilor. In continuare cei adunaţi au hotăJ"ît chiar în prezenţa comisarului industrial, că în cazul nesatisfacerii cererii de ridicarea salariului şi limitarea timpului de muncă, să
declare grevă generală, începînd cu ziua de 25 mai 1
In acest răstimp, în tabăra patronilor neliniştea şi agitaţiunea este
într-o continuă creştere. Ca răspuns la cererea muncitorilor, patronii se
adună pentru prima dată oficial în ziua de 14 mai 1885 în sala camerei industriale din Arad, unde se stabileşte linia comună de urmat faţă de revendicările muncitorilor tîmplari. Cu această ocazie patronii îşi exprimă
dorinţa de a nu ceda cererilor muncitorilor mai ales în ceea ce priveşte
ridicarea salariului, plafonul salariului minimal etc. Cu această ooa'!:ie
ei declară că după părerea lor cererile muncitorilor sînt neîntemeiate şi
contravin legilor în vigoare şi sînt rodul infiltrării ideilor socialiste printre muncitori, idei care au fost şi sînt tot mai mult răspîndite de către
persoane care făceau parte din Partidul General Muncitoresc. In final s-e
cere şi autorităţilor să nu întreprindă nimic ce ar putea dăuna patronilor
şi ar duce foloase muncitorilor salariaţi, căci alminteri ar fi grav stînjenită viaţa economică a oraşului Arad, şi s-ar isca haos ,şi nesiguranţa zilei
de mîine pentru toţi locuitorii oraşului2°.
ln ziua de 20 mai 1885 au fost convocaţi de către comisarul industrial.
al oraşului, Nyari Bela, în localul camerei industriale, atît reprezentanţii
patronilor cit şi ai muwitorilor în vederea constituirii comitetului de împăciuire în conformitate cu art. 141 al legii industriale. La această adunare
după constituirea Comitetului de împăciuire, aut-:wităţile au căutat să rezolve diferendul chiar pe loc, pe calea tratativelor. Fiecare din părţi
îşi menţine pozitia de a nu ceda. Patronii au refuzat în mod cat2goric să
satisfacă cererile muncitorilcr, respingîndu-k în bloc şi fără nici o contrapropunere21.
In felul acesta prima confrunta!'e deschisă între muncitori şi patroni
la masa tratativelor în vederea găsirii unl:'i soluţii acceptabile pentru ambele părţi, a eşuat. Intre timp autorităţile neştiind cum să procedeze în
continuare, solicită mel·eu directive noi de la Ministerul Industriei şi
Agriculturii. Ministerul le răspunde să aplaneze conflictul pe calea negocierilor, şi să nu-i dea amploare, de asemenea să fie depistate elementele socialiste care să fie izolate de restul muncitorilor şi dacă este cazul
şi situaţia o cere,să fie arestaţi .
La cererea autorităţilor de a continua tratativele în vejerea soluţio
nării conflictului, muncitorii refuză să se mai întîlnească cu delegaţia patronilor, dedarînd totodată că vor sista lucrul în ziua de 25 mai si vor
declara grevă, conform hotărîrii anterioare"'.
·
Patronii nu au satisfăcut cererile muncitorilor. Aceştia, conform hotărîrii anterioare, în ziua de 25 mai încetează lucrul şi declară grevă.
,,Incepînd din ziua de 25 mai, scrie ziarul arădean „Arad es videke", asuQ.
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pra atelierelor de tîmplărie din oraşul Arad s-a aşternut o adîncă tăce
re. Nu se mai aude copcitul ciocanelor şi sisăitul ferestraielor, peste mesele de lucru se aşter·ne praful•·24 .
Patronii şi autorităţile pînă în ultima clipă nu erau convinşi ca mtr-adevăr muncitorii vor înceta lucrul, şi în consecinţă n-au dat crezare
aşa ziselor „ameninţări•• din partea muncitorilor de a declara grevă. Puse în faţa unui fapt împlinit, ele încep să ia măsuri de a readuce munc:itorii la lucru, făcînd presiuni în primul rînd asupra comisiei celor 25 de
reprezentanţi .aleşi ai muncitorilor, care însă refuză să dea o proclamaţie de
încetare a grevei, aşa după cum o cereau autorităţile. Văzînd că nu au cu
cine trata, autorităţile încep ameninţările şi persecuţiile. In ziua de 27
mai după masă se fac primele arestări din rindurile muncitorilor tîmplari
din Arad. Sînt arestaţi muncitorii Dengl Victor, Loboda Gheorghe, Hamesz Francisc, Ilie-ş Ioan, Schragner Lorentz, Ketter Carol învinuiţi de a
fi instigat împotriva liniştei publice şi împotriva autorităţilor, de asemenea ei sînt acuzaţi dea fi sistat unilateral contractul în vigoare cu
pat:ronii 25 •
lnt2rcgaţi de poliţie ei refuză să recunoască a2cstc învinuiri, declarînd că cer îmbunătăţirea condiţiilor de trai, fapt permis de lege, şi nu
fac nici un fel de propagandă socialistă sau complot politic. Ei totuşi au
fost l'eţinuţi două zile pentru a face presiuni în felul acesta a:supra restalui de muncitori aflaţi în grevă. Văzînd însă că greva nu încetează, cei
arestaţi au fost eliberaţi, după ce au promis că nu vor face nici o i:;ropagandă socialistă şi nu vor vorbi în favoarea grevei.
Este interesant de remarcat că printre cei 6 arestaţi, patru au fost
muncitori tîmplari, iar doi muncitori lăcătuşi, -ceea ce ne face să credem
că este vorba într-adevăr de muncitori cu un nivel politic mai ridicat şi
care au propagat printre muncitori ideile socialiste ale vremii.
Intre timp autorităţile, la insisten\ele patronilor, fac eforturi vizibile
pentru a determina pe grevişti să-şi reia lucrul. Toate încercările însă dau
greş. Pînă la urmă este consitituită o nouă comisie de împăciuire, formată
din 6 reprezentanţi ai muncitorilor şi 6 reprezentanţi ai pa,tronilor. Această comisie este convocată pentru o consfătuire la sediul camerei industriale pentru data de 29 m:1i orele 17, sub egida autorităţilor, a comisarului industrial al oraşului şi al reprezentanţilor poliţiei.
La această consfătuire s-a ajuns la une:e înţelegeri. Patronii au abandonat poziţia lor intransigentă faţă de revendicările muncitorilor. In privinţa programului de lucru, reprezentanţii patronilor au acceptat programul cerut demunc:i:tori, care sunu în felul unmător: de la 19. III. pînă la
29 septembrie programul de lucru se stabileşte de la ora 6-12 respectiv
de la 13-19, cu o jumătate de oră de I'lepaus atit înainte de masă cit şi
după masă. Intre 29 septembrie şi 18 martie, ziua de lucru va fi de la
7-12, iar după masă de la 13-18 fără întrerupere. In ziua de sîmbătă
patronul are obligaţia să plătească ciştigul realizat de angajat. Tot aici
s-a stabilit că programul de muncă, patronul are obligaţia de a-l afişa la
locul de muncă ca să fie văzut de toată lum2a.
1n privinţa problemei ridicării salariului nu s-a ajuns la înţelegere,
patronii au refuzat în mod categoric pretenţiile muncitorilor, declarînd
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că

stabilirea salariului treouie făcută pe baza înţelegerii individuale între
patron şi salariat, <şi în consecinţă nu poate exista un plafon maxim şi minim de salarizare. Reprezentanţii muncitorilor la această consfătuire au
refuzat această propunere, declarînd că nu vor relua lucrul pînă nu se
vor satisface şi cererile legate de ridicarea salariilor. La încheierea consfă
tuirii, autorităţile au declarat că în cazul în care muncitorii grevişti nu
vor relua munca în conditiile stabilite la această consfătuire, vor fi luate
măsuri care îi vor obliga 1~ reluarea lucrului2\
După această consfătuire autorităţile şi în
special comisarul industrial al oraşului, va căuta să exercite presiuni asupra greviştilor sa-J
determine să vină la lucru. Sub imperiul presiunii şi al ameninţărilor,
muncitorii grevişti sînt nevoiţi să-şi reia lucrul şi să sisteze greva în ·âua
de 31 mai 1885, după ce au primit asigurări din partea patronilor şi a
autorităţilor, că sînt reprimiţi la locul lor de muncă ,fără a avea repercursiuni de orice natură. De la caz la caz vor fi satisfăcute şi unele ridicări de salariu. Aşa a luat sfîr~it prima grevă de mari proporţii, pentru vremea aceea ,a muncitorilor arădeni. In ziua de 31 mai eam 80°i0 din
muncitorii tîmplari şi-au reluat locurile de muncă, în speranţa unor
tirppuri mai bune 2' .
Greva muncitorilor tîmplari pornită din considerente economice, a
demonstrat necesitatea organizării profesionale şi politice a clasei muncitoare şi con&titl.Jjc un pas înainte în vederea înfiinţ&rii organizaţiilor politice şi profesionale ale proletariatului. Ea a durat 6-7 zile şi a mobilizat o mare pa1·te a muncitorilor din oraş. Greva a cuprins aproximativ
700 muncitori.
Trebuie remarcat de asemenea oă greva a reu~it să determine pe patroni să saţisfacă unele revendicări ale muncitorilor în special privind
programul de lucru care a fost stabilit în medie la 10 ore, precum 5i îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 1n unele cazuri. patronii au fost nevoiţi
să efectueze şi unele ridicări de salariu. Caracterul grevei s2 desprinde şi
din neliniştea autorităţilor, cauzată de răspîndirea ideilor socialiste
printre muncitori. C dovadă elocventă în această privinţă este arestarea
celor 6 muncitori învinuiţi de răspîndirea de idei socialiste.
In conduzie la cele arătate mai sus, se poate afirma că greva muncitorilor tîmplari din Arad. din anul 1885, a fost prima mare mişcare de masă organizată a muncitorilor arădeni, prima
confruntare de proporţii a
proletariatului cu burghezia şi cu autorită\ile de stat. Aşa după oom arată
Programul Partidului Comunist Român - ,,ln a doua jumătate a secolului al XIX-lea se de:zvoltă inq'..lstria, forţele de producţie cunosc în general o evoluţie puternică. se extind relaţiile de producţie capitaliste. Odată •cu aceasta cTeştc numericeşte noua clasă socială, proletan:itul, ,care se
afirmă tot mai puternic în lupta de emancipare a ţării'•'-c.
NOTE
1
2
3

lstoriq T ra•nsi/1Van;ei, ep.. II. v. IJ, 1969, p. H!9.
Din istoricul tormăr.i; şi dezvoltării clasei IŢ"ll.lnciloare c:/in Romcinia, E9i,tura polillicii,
l 9S9, p. 437.
Istoria Românili. Compendiu, sub redacţi~ Miron Con,st:l'ntine;;cu, C. Daicoviciu,
St. Aascu, ed. ILI, Hl71, p. 306.
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Kovach Geza, Începuturile mişcării munciloreşti din Arad, în „Studii şi articole de
isitorie", 1961, p. 310.
s Marki Sandor, Arad varmegye es Arad szabad kiraly va.ros tărtenete (Istroia judeţului şi ornşului liber reg,esc Arad), Arad, 1895, v. II, p. 858----859.
6 Muzeul judeţean Arad, fondul feudal, nr. ~2?7, 32~, 345~.
. .
.. .
. ..
7 Gaal Ienă, Arad vcirmegye es szabad k1raly varos kozgazdasag1, koz1gazgalas1 es
kăzmuvelodesi allapotanak leirasa, (Descrierea economică, administra-tivă şi culturală
a judeţului şi a oraşului liber regesc Arad), Arad, 1898, p. 299.
8 Gaial Ieno, op. cit., 298.
9 Arvhivele Statului Arad, Aotele comihitului Arad, Raportul comisiei industriale, dosa.r nr. 24.
1o Arad es VidE:ke, 2 VI 1885.
11 Kovach Geza, op. cil., p. 318.
12 Ko\'a.ch Geza, op. cit., p. 319.
13
.Mfold şi Ar,ad es Videikie, 21, 26, 28 februarie, 8, 10, 16 marttle 1885.
ir. Arhiv,ele Statului Arad, Actele comitartului, Aote ale comisiei industriale, nr. 2177.
1s Alfold, 11-12 mai 1885.
16 Arhivele Sit1atului Arad, Actele vicecomitelui Arad, dosar m. 18.
17 Ar,ad es Videke, 15 mai 1885.
18 Ar,aid es Vid.eke, 21 mai 1885.
19 Alfold, 21 mai 1885.
20 Arad es Vidieke, 22 mai 1885.
21 Arad es Vidle'ke, 23 mai 1885.
22 Arhivele Sta,tului Arad, Actele vicecomitelui Arad, dosair nr. 18.
:o Arad e·; Vidieike, 25 mai 1385.
14 Arad es Videke, 27 mai 1885.
25 Alfold, 28 mai l H85.
26 Arad es Videke, 31 mai 1885.
27 Arad es Videke, 5 iunie 1885.
18 Progtl',aa:nul Pa,rtidului Comunist Român de făuri-re a societătii socialiste multilateral
deZNolta,te şi înainruare a României spre comlJJl1i1sm, Editura poHtică, Bucureşti, 1974,
p. 17.
4

LA GREVE DES OUVRIERS MENUISIERS D'ARAD EN 1885
Resume
Dans ceHe etude, l'auteur, sur la base d'un ma-t,erial inedit, presente la premie.r
greve ctn rnunicipe Arad, connu jusqu'a present, la greve des ouvriers menuisieres en
1885.
La greve des m,enuisiers d'Arad a eclat,e en 25 mai lorsque Ies ouvriers, a la suite
de negociations avec Ies patro11s, se sont convaincus que ceux-ci ne sont pas disposes a fa.i-re des concessi,ons dans Ies relations avec ceux qui tra\l\aillent.
Les ouvriers participa,nbs au greve ont ele arreles et persecutes. La greve nla
pas re~te sans consequence - le jour de traYail a ele fixe â l O heures et Ies conclitions de travail ont ele ameliorees.
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PROLETARIATUL ARĂDEAN PE COORDONATELE "TRADIŢIILOR
DE LUPTĂ ALE MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI ;DIN ROMANIA
de
GHEORGHE UNC

Intrat pe s,cena vieţii sociale şi politice a ţării la mijlocul veacului
trecut, proletariatul din România a început să se afirme, încă de atunci,
ca forţa cea mai înaintată a societăţii româneşti, ca portdrapelul idealurilor de progres, de eliberare socială şi naţională a poporului român. Aceasta deoarece proletariatul, în oonicordanţă cu misiunea sa istorică, a
îmbinat în mod organic aspectul social cu cel naţional ,ca două feţe ale
uneia şi a'celeiaşi medalii: ~liberarea totală a poporului român de orice
formă de exploatare şi asuprire, fie ea socială sau naţională. Socialiştii
români scriau în 1883, în revista intitulată cu nume simbolic ,,Dacia viitoare", următoarele: ,, .. voim Dacia aşa cum ea fu ... Străbunii noştri neau conservat limba şi pămîntul strămoşesc; părinţii noştri, generaţiunea
care se duce au fă,cut unirea (Principatelor române -- n. n.), independenţa (din 1877 n.n.) şi mult lucra1-au pentru libertate. Acum e rîndul
nostru: nouă ne este dat a completa unitatea naţională, a întări libertatea
şi a face ca egalitatea să nu fie un van nume"1.
Un moment de excepţională însemnătate pentru desttinele luptei revoluţionare a proletariatului, a poporului român l-a constituit făurirea în
anul 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România.
Plămădit pe baza principiilor socialismului ştiinţific, a teoriei de clasă, a
lui Marx şi Engels, partid-ul clasei muncitoare din România şi-a înscris în
programul său de acţiune lupta pentru cucerirea puterii politice, pentru
transformarea socialistă a societăţii româneşti. Inrădădnat adînc în realităţile naţionale, detaşamentul de avangardă a clasei
muncitoare din
România şi-a spus cuvîntul faţă de marile probleme care frămîntau atunci
societatea românească, a preconizat soluţii ooncrete tuturor chestiunilor
majore ale dezvoltării ţării: necc"Sitatea evoluţiei României pe temeliile
industriei, problema agrară, ţărănească, a desăvîrşirii unifiicării statului
naţional, a luptei penttru democratizarea regimului politic.
Mişcarea muncitorească şi socialistă s-a dezvoltat deopotrivă în toate provinciile• româneşti. In ciuda oprel~tilor ridicate de stăpînirea austro-ungară, care a încercat să transforme Carpaţii într-o barieră de ne115
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trecut pentru românii aflaţi pe cele două versante ale arcului carpatin,
între proletariatul din România veche, şi cel din Transilvania şi Bucovina
s-a stabilit de timpuriu legături permanente ,şi multiple, care s-au dezvoltat şi consolidat continuu, pe baza ţelurilor comune ale realizării unităţii naţionale a poporului român.
In cadrul mi 1 cării muncitoreşti din Transilvania, a cărui curs de dezvoltare
asemănător ·celui din. vechea Roinânie, mum::itorimea arădea
nă s-a afirmat ca unul dintre c~le mai vechi detaşamente proletqre din
ţara noastră. Receptivă încă de ia in,ceputurile formării sale, . faţă de
complexul proces e2onomic, social şi polit:c, muncitorimea din Arad, a
dovedit de-a lungul istoriei sale un în;~lt spirit de comcativita·te şi de organizare.
Drumul parcurs de muncitorii din Arad este aidoma întregului proletariat din România. Ca şi proletarii din celelalte centre, muncitorii din
Arad s-au constituit mai întîi în societăţi de ajutor reciproc, iar apoi, în
organizaţii proprii de clasă. Un prim şi important pas pe linia organizării
politice l-a constituit făµrir~a. în varc+ anului 1870, a ~~9~i~ţiei genrrale
a muncitorţlor dip r\ra:l, asocţaţie c~r~ s-a situ~t pe poztt~H~ îhţrrnaţip
nalei I-a, făurită de l\Ţar~ şi Engels. :p9rnind dţ la faptul1 că proletariatul român diri Tr~psilvanja inclµsiv cel arăde~m sufer'e~ î'nd~itul jug. aţ
~xploatării sociale 'şi' mi.ţionale, statutul organizaţiei . m~nţiănâţe,
propţ~m~ ~aţţon~lităţilor, pre_ve"d~a 9r~ptul p~p_oar:lo'r la ~aHţ·~~el:erM+n~·f~:
Asociaţia g~neral~ a munc1t9r1l9r ~in Ar~p. m rmqul c~reia aH acţ10;-iat
Înfrăţţţi mun~ţtori fOJT\âI)i, magh,iari Şi gerrnani,
avut ·un ior foiporţapt
în dezvolt~rea c~nştlinţe"i ~e' ·c1~să a pr~leta1·ilor de
~ele~gHrn'e ~ir~clrne, la prop~g~re~ ideilor sociahsmul~i ştpriţif~c şi
~f!~r~ni ~~ţeţese19~
1 munc~to~r~.
qiase_or
Receptiv la tot ceea ce era nou, muncit~rii qin Arad, la fel ca prol~tariatul din întreaga Românie, şi-au însuşit hotărfrile priprnlui congres al
Internaţionalei a II-a de la Paris cu prţyjte la s~rpătorirea :z;ilei d~ 1 maL
ca zi a luptei şi solidarităţii internaţiopqle a clqs~i rµµnciţ9are. Prirµuţ i
mai (1890) a fost aniversat de muncitorii din Arad într-un cadru
impozant, în spiritul luptei frifră,ţite peritn~ qrepturi şi li~~tr~ţi de~pcraţic~.
Un moment imi:;ortant pe linia organizării pqpţice a rn).mciţpr!ţor ~i~
A.rad l-a marcat constituirea, în martie 1891, a organizaţ~ii locale şp~i~l-:
democrate. Cîţiva ani rnai tîrziu, sodaFştit arăq~11i pun PfPP.leţpq -~~Hţăriţ
unei gazete sqci-al-democrate în limba rorp.ână. In apţlul p"4plic~t în octombrie 169,8, relevîndu-se ne~el5itatea unţi atare gazete, se arată: ,,ţţ1
capitala României se află o puternică presă ele parqq şociql-:dţniqcrqµ,
numai r01nânH din Ungaria sînt lipsiţi ~e ~a~~2 - Lţpsurile
Illqţfrţale în
C'.ar1:: se zq&teau. muncitorii rornâni, prE?-cum şt prigoane!- aµ-t9rjtijW~r a.µ
ţ~cut ~a~ pî~ă
~fîrJit1!1 secol4l4ţ al XJX-leq, soci~,liştiţ rqmâJlj tran~Hv.an.~m ~a oµ ppqta ~cJ.-ŞJ fondez~ 9 gqz~ţ~.
Incă din ace~tă perioaqă, orgapi;;mţiHe rn.µnciţ9reşţj c:Hri Ţran~HYqflf~,
\mpltst~ wqlţtrrH q~p 4r?4 ~ni si~Hţ S.Prijin~ţ B~~Hos · ş~ ~ţ~t~,ţţc · a
~l~cari+ ~~S!~ltst~ şţ ~ţmflcale tjjn V~C'.h~f; ~?rn~~ţr. p~ţ~~ q~ Ja HJ-fcpqţ,
hp,şa 4n~F FntRli~aţiţ 111~W;sitpre~q f.~fq~p~şH îµ îq~p~ilf~~t!t ~ îg~ţ ~µi>lk
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Pi

nită

de numeroasele ziare şi manifeste socialiste editate în vechea Românie, care aveau în ciuda interoicţiilor autorităţilor ungare, o largă circulaţie prirutre muncitorii şi ţăranii transilvăneni, implicit printre cei ară
deni. Subprefectul judeţului Arad raporta, de pildă că în comunele plăşii
Ch.işin2u.,.,Criş erau răspîndite printre lo·cuitori manifeste în limba română
~u titlul „Sînt socialiştH nepotriviţi?". Manifestele respective,
care au
fost editate în vechea Românie, msuflau românilor ideea inevitabilităţii
prăbuşirii imperiului habsburgic, ,,iar naţiile de acolo se vor organiza ...
in state naţion::1.le" 1 •
Pe lingă c.ifuzarea literaturii socialiste, or.ganizaţiile mundtoreşti din
Transilvania au fost sprijinite şi prin vizitele făcute în această provincie
românească de către delegaţii ale sociali?tilor din vechea Românie.
In
anul 1893, o delegaţiei a Part1dului Social-Democrat al Muncitorilor din
România, condusă de Constantin Mille, s-a oprit şi la Arad, unde a avut
dis-cuţii cu socialiştii din localitate. Conţinutul acestor discuţii a fost reflectat în articolul publkat în gazeta „Munca" din Bucureşti, după întoarcerea delegaţiei acasă. Articolul intitulat „Către muncitorii români
din Transilvania", semnat de C. Mille, îndemna pe români să intre în număr cit mai mare în organizaţiile sodaliste, pentru ca împreună cu proletarii maghiari, germani şi alte nationalităţi, ,,să ince::1ipă a dărîma putreda temelie a societăţii de astăzi". ln continuare se spunea: ,,Lucrătorul
ungur, persecutat şi el de capitalişti..., nu poate decît să fie frate cu muncitorul rcmân şi e dator a merge mină în mină cu dînsul pentru a putea
de jos cetatea capitalistă" 4 •
în spiritul luptei comune, în ultimele decenii ale secolului trecut,
muncitorim.ea arădeană, la fel ca cea din restul ţării, a utilizat pe scară
tot mai largă arma grevei pentru revendicări economice. Ea s-a înscris
printre primele detaşamente muncitoreşti din Transilvania care a lansat
în această străveche provincie românească lozinca luptei pentru deziderate politice. In decembrie 1893, socialiştii arădeni au organizat o amplă
manifestaţie pentru votul universal. In apelul de convocare a demonstraţiei se susţinea: ,,Muncitorii din Arad trebuie să ofere exemplu şi pentru
muncitorii celorlalte oraşe" 5 •
O caracteristică a mişcării muncitoreşti pe întreg cuprinsul României
consta în interesul deosebit manifestat faţă de ţărănime. In
acest context şi so.cialiştii arădeni au văzut în ţărănime un aliat în lupta comună
~i, ca atare, au desfăşurat o susţinută activitate printre plugarii din judeţ. In februarie 1895, prefectul judeţului Arad informa pe ministrul de
interne că „ideile socialiste au prins mai mult în rîndul populaţiei româneşti"6. S-au creat în nu·meroase sate cercuri socialiste. Pătrunderea la
sate a ideibr sodaliste a dus la creşterea combativi-tăţii luptei ţăranilor.
Cele mai frecvente greve de seceriş s-au înregistrat în comunele judeţu
lui Arad.
Criza economică de la începutul secolului nostru a avut reperc_usiuni
negative şi asupra muncitorilor din Arad. Intreprinderile capitaliste au
intensificat e~ploatarea, au concediat sute de muncitori şi au redus salariile. In acelaşi timp se intensifică şi oprimarea naţională. In această si117
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tuaţie tot mai mulţi muncitori şi ţărani transilvăneni, nu numai români~
ci şi de alte naţionalităţi, îşi părăsesc locurile natale şi emigrează în România sau în America. Intr-un arti col intitulat „Arădenii emigrează",
publicat într-o gazetă muncitoreasc-ă a vremii, se dezvăluia această tristă
realitate, în următorii termeni: ,,Comitatul Aradului e foarte rărit de locuitori care emigrează în număr mare ... Cauza emigrărilor ... e marea mizeri~"In faţa ofensivei claselor exploatatoare masele populare au răspuns
printr-o intensificare a lur,tei de eliberare socială şi naţională. Această
lur-:tă capătă noi valenţe în Transilvania o dată cu crearea
în 1903, a
S2cţ.iei rom5ne a Partidului Social-Democrat şi apariţia în acelaşi an a gazetei „Adevărul" ca organ de presă al acesteia. In articolul „Pentru ce
am înfiinţat secţiuni româneşti ale P.S.D.U.?". gazeta „Adevărul" relata
că ele au ca sarcină de a împărtăşi muncitorilor români socialismul
în
limba lor maternă, de a-i educa şi cultiva în spiritul luptei împotriva oricărei oprimări fie ea sccială sau naţională •
Incă de la finele anului 1903, cînd în Arad se constituie o organizaţie
socialistă românească, oraşul de pe Mureş se conturează şi mai mult ca
centru principal al mişcării sociale şi naţionale a românilor din Transilvania. Această calitate îi era conferită de elementul preponderent al românilor în oraş şi judeţ, de existenţa unui ţ:roletariat numeros urban şi
rural pe meleagurile ară::l.ene, cu o dezvoltată conş-tiinţă socialistă şi cu
vc·chi şi bJgate ttradiţii de luptă. Din acest emotive socialiştii arădeni şi
cei din alte localităţi transilvănene au propus, în numeroase rînduri, ca
conducerea social-democraţiei româneşti •Şi gazeta „Adevărul" să-şi mute
~cdiul de activitate de la Budapesta la Arad. Astfel, la cel de-al Xi-lea
Congres al Partidului Social-Democrat din Ungaria, de la începutul lunii
aprilie 1904, organizaţia socialistă din Arad, prin reprezentanţii săi, cere
congresului următoarele: ,,Propunem ca foaia românească a partidului
,,Adevărul" în timţ:ul cel mai scurt să se mute într-un oraş mai mare, locuit de români ca astfel organizarea românilor să meargă mai iute şi mai
uşor. De mai bun loc aflăm Aradul, căci aces·t oraş zace în centrul ţinutu
rilor locuite de români" 8• Deşi propunerea n-a fost acceptată ea va fi reluată mereu în anii următori, fiind ridi-cată cu putere la Congresul al 111lea al Secţiei române a P.S.D. din Ungaria, ţinut la Arad, în ianuarie
1908. ,,Centrul mişcării româneşti şi al foii - spunea unul dintre vorbitorii la congres - trebuie să fie într-o localitate unde locuieşte populaţia
român€ască în· masă. Aradul este oraşul cel mai potrivit spre scopul acesta.
fiindcă este aşezat în mijlo-cul poporului de sute de mii, el însuşi avînd
12 OOO de români. Dar în Budapesta ce să caute socialismul român? ... Nu
românii trebuie să meargă la Budapesta, căci trei milioane de români nu
pot merge acolo", ci conducătorii „să vie ei la Arad,
acolo
unde este
1

7

mişcarea românească" 9 •

De data a ceasta, dezideratul socialiştilor ardeleni implicit al celor
arădeni a fost realizat. Congresul a decis stabilirea sediului central
al
social-democraţiei româneşti la Arad. Luînd pilda socialiştilor români, în
aceeaşi perioadă, Comitetul Executiv al Partidului Naţional
Român îşi
1
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mută şi

el sediul de la Sibiu la Arad 10 • Astfel ,în anul 1908, Aradul devine principala redută a luptei de elib2rare socială şi naţională a populaţiei româneşti din Transilvania.
Faptul că tot ce avea mai bun socialismul românes-c transilvănean
era concentrat, într-o perioadă de timp, la Arad, a avut o înrîurire pozitivă asupra extinderii ideilor socialiste pe meleagurile arădene. Impreună
cu cadrele locale, membri ai Comitetului Central ai Secţiei române s-au
deplasat în comunele judeţului propovăduind peste tot ideile socialiste,
ale luptei pentru libertate socială şi naţională. A fost perioada cînd în
judeţul Arad s-au creat noi or,ganizaţii social-cemocrate române-şti, ca
de pildă în Arad-Gai, Pecica şi altele.
In aicest prim deceniu al secolului nm;;•tru legăturile dintre socialiştii
rorrâni de pe ambele versante ale Carpaţilor se cimentează tot mai mult.
La congresul al III-lea al Secţiei române care a avut 1oc la Ara.id şi despre care s-a menţionat mai sus au participat din patrea sodaliştilor din
Româ.nia: I. C. Frimu, Cristian Racovski şi Elena Carenin. Astfel, socialiştii arădeni au avut pos'ibilitatea de a cunoaşte personal pe unii militanţi de vază ai mişcării socialiste româneşti care, la recepţia oferită la
sfîr,şitul congresului au
împărtăşit din
e:x:perienţa
bogată a
mi"?cării
muncitoreşti din vechea Românie dind sfaturi preţioase fraţilor din Transilvania.
Da-că pe baricadele bătăliilor sociale, de clasă, muncitorimea română
din Transilvania şi de alte naţionalităţi în vîltoarea luptei pentru eman.cipare naţională, ea a cooperat cu toate celelalte forţe sociale şi politice
ale populaţiei româneşti. Pe această linie se înscrie şi acordul între Secţia română social-democrată şi Partidul Naţional Român, încheiat la Arad
în noiembrie 1908. Fără a renunţa la propriile lor programe, cele două
organizaţii politice s-au înţeles să acţioneze in comun ,,pentru un singur
punct: ,,votul universal"'\ a cărui înfăptuire ar fi dat posibilitate populaţiei româneşti să fie reprezentată în organe conducătoare în conformitate cu ponderea sa majoritară în Transilvania.
Progresele realizate de mişcarea de eliberare
socială şi naţională,
apropiere:i con ducerii ei de masele româneşti au stirnit îngrijorare în rîndurile claselor guvernante din monarhia austro-ungară. Măsurile represive erau îndreptate cu precădere asupra judeţu'lui Arad, care - după
spusele politicianului reacţionar şi ,şovin ·contele Istvan BetJhlen
,,este astăzi cuibul principal al activită·ţii politice naţionale române'- 12 • Un
moment de viir.f al acestor pe1·secuţii l-a constituit interzicerea Congresului al !V-lea al Secţiei române a P.S.D.U., care şi-a deschis lucrările tot
la Arad în ianuarie 1909. In semn de protest,
muncitorimea arădeană
împreună cu delegaţi socialişti sosiţi la Arad din toate centre!:~ Ardealului au demonstrat pe străzile oraşului, iar în pădurice a avut loc un miting, la care vonbitorii au denunţat cu tărie „fărăidelegile comise din
partea autorităţilor 13 •
Persecuţiile şi teroarea la care erau supuse or,ganizaţiile muncitoreşti
din Arad au determinat conducerea mişcării sodaliste româneşti să-şi mute
sediul central de la Arad din nou la Budapesta. Cu toate acestea, Aradul
1
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rămas în continuare un puternic centru al mişcării de emancipare socială şi naţională a românilor din Transilvania. Pînă la începutul primului
ră.zboi mondial, în judeţul Arad au acţionat secţii româneşti
soci-al-democrate la Arad, Chişineu-Criş, Pecica, Socodor, Pîncota, iar în alte localităţi, ca Semlac, Macea, Covăsînţ, Şiclău
etc. fiinţau cercuri socialiste. Aceste organizaţii au militat pentru apărarea intereselor de cla-

a

să şi naţionale ale maselor muncitoare. Ele au deSlfăşurat o susţinută şi
bogaw. muncă organizatorică şi propagandistică, prin conferinţe, reuniuni
culturale -şi alte forme de activitate. In cadrul secţiei arădene social-democrate aveau loc diverse şezători şi serate culturale, la caire muncitorii
declamau i:oezii de Mihail Eminescu, Teodo;.-- Neculuţă, ş.a. sau
citeau
ţ;roză de I.L. Caragiale, Panait Istrati etc. Consemnînd aceste acţiuni, gazeta „Adevărul" din 19 noiembrie 1911 evidenţia că „tovarăşii noştri din
Arad cu multă sî,rguinţă îşi urmează activitatea lor de pregătire culturală
a muncitorilor români".
Organizaţiile socialiste de pe meleagurile arădene au sprijinit procesul de organizare a muncitorilor în sindicat,~. In pofida interdicţiilor autorităţilor, mişcarea sindicală s-a dezvoltat continuu. In sindicatele muncitorilor metalurgişti, textilişti, feroviari, tîmplari etc. activau umărr la
umăr lucrători români, maghiari, germani. Sub impulsul acestui proces,
începînd cu r;rimii ani ai secolului nostru ,-şi pînă la dezlănţuirea primului război mondial, muncitorii români, maghiari şi germani din ţinuturile
Aradului au desH:şurat în strinsă solidaritate proletară puternice acţiuni
greviste şi demonstraţii de:· stradă pentru satisfacerea unor condiţii mai
bune de muncă şi trai, pentru drepturi politice. Vom menţiona participarea muncitorilor arădeni la greva generală politică din
Transilvania
din 23 şi 24 mai 1912. Gocumentele vremii atestă că greva din Arrad „a
depăşit în proporţii pe toate celelalte din oraşele de provincie"14_ După ce
întregul oraş a părăsit munca, 7000 de lucrători şi alţi oameni ai muncii,
au den1.onstrat pe străzi pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru
sufragiul universal. Sa-ajuns pînă la ciocniri violente cu forţele represive, scldate cu numeroşi răniţi.
Grevele <şi demonstraţiile muncitorilorr au influenţat lupta maselor
de ţărani, tot mai nemulţumite de starea precară în care se aflau. Amintim în acest context grevele din timpul secerişului ale muncitorilor agricoli i:;entru condiţii mai bune de muncă şi trai desfăşurrate în toate plă
şile judeţului.

Lupta socială şi naţională a muncitorimii şi ţărănimii transilvănene.
inclusiv a celei din oraşul de pe Mureş, în anii premergă:tori primului
război mondial, a fost sintetizată în Darea de seamă a Comitetului Central român, ţinută la cel de-al VUI-lea congre'S social~democrat român din
Ungaria, care a avut loc la Arad, în octombrie 19113. Frecvenţa cu care
Ara'dul ~ra ales ca loc de desfăşurare a congr.:·selor generale ale socialiş
tilor români din Tra:i.si'lvania era o dovadă în plus a rolului de detaşa
ment de frunte al proletariatului arădean din România antebelică.
Tradiţiile de luptă ale muncitorilor arădeni, indiferent de naţionali
tate, s-au reliefat deosebit de puternic în anii primului război mondial.
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Această luptă s-a desfăşurat în oondiţii de crîncenă teroare,
pînă la represalii împotriva populaţiei româneşti, după ce

care a mers
România, în
august 1916, a declarat război Austro-Ungariei şi trupele sale au intrat
în Transilvania. Printre cele mai importante acţiuni de luptă ale muncitorilor din Arad din acest răstimp amintim greva din iunie 1917 a celor
2500 de muncitori de la fabrica de vagoane şi automobile, care produceau
pentru război, grevele generale, politice, pentru pace din ianuarie şi iunie
1918 etc.
In toamna anului 1918, zorile unei ep01ci de libertate găsesc toate
pr:ovinciile româneşti mai mult ca oricînd pătrunse de ideea eliberării naţionale şi de cea a dreptăţii sociale. In condiţiile înfrîngerii Puterilor centrale ,şi loviturilor luptei de eliberare naţională a popoarelor asuprite imriul anacronic habsburgic s-a prăbuşit, iar pe ruinele sale s-au creat noi
state naţionale, iar altele şi-au desăvirşit unitatea naţională.
In mişcarea popoarelor europene pentru autodeterminare se încadrează şi lupta maselor populare din România şi Transilvania pentru eliberarea Transilvaniei de sub jugul habsburgic. In timpul desfa.şurării revoluţiei burghezo-democratice din Transilvania, clasa munci'toare, mişca
rea socialistă au adus o preţioasă contribuţie la lupta întregului popor
român pentru eliberarea naţională şi dreptate socială. In primele rînduri
ale luptei s-a situat proletariatul arădean, care la 31 octombrie 1918, pă
răseşte în corpore fabricile şi atelierele, demonstrînd pe străzile oraşu
lui sub lozincile eliberării sociale şi naţionale. Muncitorilor li se alătură
populaţia oraşului. Relevînd aceste evenimente, ziarul „Românul" din
localitate prezintă în culori sugestive dezlănţuirea revoluţiei în oraşul de
pe Mureş. ,,Mişcări de revoluţie! Libertate! ... Oraşul fierbe în zgomotul
cetelor de soldaţi şi muncitori, femei ,şi copii care pornesc mişcarea lumii
amorţite ... E ceva rezolt şi puternic în descătuşarea lanţurilor de secole
ce ţineau lumea noastră ferecată ... Bîjbîie străzile de lume liberă, soldaţi
care îşi ;rup rozetele de la chipiuri, îşi aruncă puştile îşi rup suliţele, resturile sclaviei şi ale măcelului în care au fost purtaţi pentru stăpîni. Jurămîntul dat împăratului este nesocotit într-o clipă spontană şi înlocuit
cu cel mai sublim şi puternic instinct de om: libertate'° 5• Sub influenţa
acţiunilor muncitorilor din Arad, întreg judeţul a fost zguduit de revolte
ţărăneşti. Din cei 92 de notari din judeţul Arad: 88 au fost alungaţi din
sate, ceea ce reflectă amploarea mişcării ţărăneşti din această parte a
.. 16
ţă ru.
Inlăturînd vechile autorrităţi reacţionare austro-ungare, populaţia de
pe meleagurile arădene îşi crează proprii'le sale organe-consilii muncitoreşti şi gărzi naţionale.

Din Consiliul naţional român din Arad, pe lingă Ştefan Ciceo Pop,
Vasile Goldiş şi George Crişan ca reprezentanţi ai Partidului Naţional
Român, făceau parte Vasile Maghiar, Ion Costa şi Ludovic Feier, care
erau membrii Partidu'lui social-democrat 17 • Pe aceeaşi bază de reprezentare egale a celor două partide s-au constituit consilii naţionale la Pecica,
Nădlac, Chişineu-Criş etc.
In oraşul Arad a cărui conducere a fost preluată de autorităţile ro121
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mâne, şi-a mutat reşedinţa Consiliul Naţional Român Central, constituit
la Budapesta la 30 octombrie 1918, din şase reprezentanţi ai Partidului
Naţional şi -şase reprezentanţi ai mişcării socialiste. Astfel din 2 noiembrie şi pînă în preajma zilei de 1 decembrie 1918, Aradul, care decenii
de-a rîndul era un veritabil centru politic al românilor, a devenit centrul
administrativ şi organizator al luptei în vederea realizării libertăţii naţio
nale a Transilvaniei şi a unirii ei cu România. Tot ai'Ci la Arad, la iniţiati
va socialiştilor din Consiliul Naţional Central Român, s-a născut ideea
convocării unei Adunări Naţionale care să constituie expresia voinţei unanime de unire a Transilvaniei cu România.
Avîntul şi entuziasmul maselor a făcut posibil să se strîngă la Alba
Iulia peste 100.000 de oameni reprezentanţi ai populaţiei româneşti din
toate colţurile Transilvaniei, care au hotărît înfăptuirea dorinţei de veacuri a românilor de a se „Uni cu Ţara". P,rintre reprezentanţi ai diferitelor grupuri şi pături. sociale şi politice de pe meleagurile arădene prezente
pe ,,Cîmpul lui Horia" de la Alba Iulia, au fost trei delegaţi ai sodaUşti
lor din Arad şi anume: Sava Damian-Ştrengar, Leon Munteanu şi Ghiţă
Hălmăjan. Ca o recunoaştere a contribuţiei mişcării muncitoreşti de pe
meleagurile arădene la opera de unire a Transilvaniei cu România, un
reprezentant al ei, şi anume, Avram Bor-cuţa a fost ales printre cei 30 de
socialişti în Marele Sfat Naţional Român.
Astfel, la 1 decembrie 1918 s-a hotărît unirea pentru totdeauna a
transilvănenilor cu fraţii lor din Vechea Românie. Pentru muncitorii din
Transilvania, inclusiv pentru cei din Arad, încep alte vremuri. Revendicările naţionale fuseseră împlinite. Rămîneau însă cele sociale a căror
înfăptuire se aflau la ordinea zilei.
înfăptuirea unităţii statului naţional român - în realizarea căreia,
aşa cum s-a arătat, clasa muncitoare, mişcarea socialistă au adus o preţioasă contribuţie a deschis perspectiva dezvoltării mai rapide a forţelor de producţie ale ţării şi, to'bodată, a creat condiţii favorabile pentru
intensificarea activităţii forţelor sociale progresiste, a mişcării muncitoreşti revoluţionare. In primii ani după acest act istoric, în faţa proletariatului român stăteau două sarcini majore strîns legate între ele: unificarea pe scară naţională a mişcăirii socialiste şi reorganizarea partidului socialist unificat în noile împrejurări, prin transformarea lui în Partidul
Comunist Român. Proletariatul arădean, alături de ceilalţi muncitori din
ţairă, şi-a adus din plin contribuţia la realizarea obiectivelor de mai sus.
Aceasta rezultă din cuvîntul delegaţilor arădeni la Congresul P.S.D. din
Ardeal şi Banat, ţinut la Sibiu, în ianuarie 1919. ,,Ţărănimea -- spunea
la congres socialistul Avram Borcuţa din Şicula - a luat cu plăcere cunoştinţă de hotărîrea noastră de la Alba Iulia ... Aruncată cătuşa naţio
nală, speră că se va putea arunca şi cea socială ... Uniţi într-o Românie
vom putea forma un partid socialist puternic" 13 . Muncitorimea arădeană
a fost reprezentată, prin persoana lui Leon Munteanu, la Conferinţa socialistă din Bucureşti din mai 1919, care a pus bazele unificării organizaţiilor socialiste de pe cuprinsul României.
Integrat, astfel, din primul moment, în marele front al muncitorimii
române, proletariatul arădean a răspuns cu entuziasm la toate chemările
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conducerii centrale a mişcădi din capitala ţării. Astfel, la apelul partidului socialist şi al comisiei generale a sindicatelor, la 20 octombrie 1920, întreaga muncitorime din Arad a aderat la greva generală, cea mai puternică şi cuprinzătoare ridicare la luptă a muncitorimii din România, prima
mare acţiune a proletariatului desfăşurată unitar la scara întregii ţări.
A urmat apoi perioada de febrile pregătiri pntru Congresul partidului socialist din mai 1921, care urma să pună temeliile partidului comunist. Intr-o atmosferă înălţătoare, muncitori arădeni, indiferent de naţionalitate, au ales ca delegat pentru congres pe Gheorghe Pîm.Gtan,
Thurzo Nandor, Alexandru Huştia, Batori Geza. Ca împuterniciţi ai celor
peste 10.000 de muncitori din Arad, după cum declara la congres Gh.
Pîncotan, delegaţii arădeni au votat pentru transformarea partidului socialist în Partidul Comunist Român. Impreună cu proletariatul din întreaga ţară, muncitorimea arădeană îşi aducea astfel contribuţia la întă
rirea forţei clasei noastre muncitoare, înscriindu-se printre făurarii Partidului Comunist Român.
Eveniment ele însemnătate istorică, transformarea partidului s8~ialist
în Particiul ComU!li~t Român a deschis o etapă nouă, superioară în lupta
întregului popor. Prin ideologia şi programul său consecvent revoluţ~urLm·,
prin supleţea strategiei şi a tacticii sale, prin aprecierea clarvăzătrnn·2 a
evenimente:-lor, prm capacitatea deosebită de organizare şi de influ2n1;are
a mişcărilor 3ociale. prin patriotismul său, Partidul Comunist Român
s-a afirmat în sct:rt timp pe scena vieţii politice româneşti ca un detaşament de avangardă al luptei maselor şi autentic continuator al tradiţiilor mişcării re,·oluţionare, socialiste, ale partidului clasei mun~itoa1e
făurit în 1893.
In pofida unor condiţii extrem de grele - se ştie că delogaţii prezenţi la congresul din mai 1921 au fost ar2staţi - P.C.R. a desfăşurat o
activital e sus\inuU1 pentru reorganizarea secţiunilor din întreaga ţară pe
bazl„ comuniste. Secţiunea P.C.R. Arad a luat fiinţă în anul 1922, afirmîndu-s2 de la început ca una din principalele organizaţii comunis~e din
România. Tocmai acest lucru s-a avut în vedere cînd în vara anului 1924,
conducerea partidului a creat Secretariatul regional P.C.R. - Arad, cci1-.~
îndruma nu numai activitatea organizaţiei comuniste din oraşul de pe
Mureş, ci şi din Timişoara, Lugoj, Reşiţa şi Caransebeş. Relevînd rolul
fruntaş pc care ~,cqiunea P.C.R. Arad l-a avut în cadrul partidului nostru în perioada Interbelică, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cu prilejul vizitei de lucru făcute în judeţul Arad, în iulie arăta: ,,In oraşul Arad, partidul nostru comunist a avut întotdeauna o organizaţie puternică, miş
carea munc:itorPască a jucat şi aici un rol activ în lupta pentru eliberarea
socială, pe!1tru răsturnarea regimului burhezo-moşieresc"' 19 .
Din primul moment, comuniştii arădeni au fost prezenţi şi au răs
puns cu însufleţire la toate acţiunile organizate pe plan naţional de către
Partidul Comunist Homf.n. Ei au participat, cu delegaţi, la Congresul al
Ii-lea ,al P.C.R., ţinut la Ploieşti, în octombrie 1922. La indicaţiile P.C.H ..
ei au sprijinit organiz:ţia locală de tineret să se integreze în organizaţia
revoluţionară de tineret pe scară naţională, ,cea din Arad devenincl una
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din cele mai acti\'e ak Uniunii Tineretului Comunist din Români2. Răs
punzînd liniei po!Wc:e a partidului, comuniştii arădeni au pledat pentru
unitatea s;ndirală, ak- ..:ărei baze fuseseră puse la Congresul sindicatelor
de la Braşov din c;c:tombrie 1921, la care au participat şi delegaţi ai 5in •
clicatelor din Arad.
O coordonată majoră a activităţii comuniştilor din Arad a reprezentat-o organizarea şi antrenarea la luptă a muncitorimii de pe meleagurile arădenE. In c·alendarul marilor acţiuni greviste organizate '1Î conduse de cc,munişti, una din primele file a fost înscrisă de muncitorimea
arădeană. Este vc-rba de lupta metalurgiştilor de la uzinele „Astra" din
Arad care a durat cinci luni şi care a culminat cu greva generală pe oraş,
dezlănţuită la 30 octJ:,1brie 1922. Greva de la „Astra" a constituit prima
mare băteilie de clasă de&făşurată de proletariatul din România, sub conducena particiului comunist, la începutul perioadei de stabilizare, împotriva cfemivei patronale, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cîş
tigate în anii r-sintului revoluţionar. Lovindu-se de zidul organizat ~i unit
al greviştilor, de larga sclidaritate pe plan naţional, burghezia a c,Jnstatat că nu se poate tn·ce nestingherit la ofensiva generală contra nivelului
de trai al muncilorilo, 73 • Greva metalurgiştilor arădeni a îmbogăţit experi2nţa luptei clasei muncitoare din ţara noastră. Se ştie că la această luptă
au participat în front unic muncitori comunişti, social-democraţi şi făril
de partid, lucrători or!.:anizaţi -şi neorganizaţi în sindicate. Sintctizîn:i
această t'Xperienţă, organul central de presă al P.C.R., gazeta „Soc,alismul" scria că pilda :..mmcitorilor din Arad „trebuie urmată de lucrătorii
din rcstvl ţării: prin Ircntul unic la lupta de apărare împotriva ofensivei capitaliste .. ." 21 •
Un an mai tîrziu, adică în vara anului 1923, a intrat într-o luptă de
amploare celălali rncire colectiv muncitoresc din Arad - Intreprindere:i
textilă arădeană (I.T.A.). Şi această grevă care s-a încheiat cu succes, a
atns atenţia proletariatului din întreaga ţară.
Desigu:.· că în acest răstimp, ca şi în anii următori, s-au aflat în luptă
~-i celdalte categorii de muncitori din Arad. Toate aceste acţiuni sî:1.t
amplu rnnsernnate î~. Yc:loroasa lucrare „Documente din istoria mi.şef.ni
muncitr,reşti arădene", volum întocmit de istorici din Arad şi apărut sub
egida Comitetului judeţean al P.C.R. 1Şi a· Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă.
După trei ani cie <1divitate legală, în vara anului 1924, Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii. In pofida oondiţiilor deosebit
de grele ale muncii ilegale, comuniştii şi-au adaptat tactica cerinţelor
impusr de momentul btoric dat, găsind şi folosind forme noi, var!c:.te.
de îmbinare a mu:y·ii ilegale cu activitatea legală, menite să a'>igurf:'
partidului menţinerrn şi dezvoltarea legăturilor cu masele, posibililat(•a
afirmării sale în viaţa politică. Pe această linie, P.C.R. s-a folosit de
o
serie de organizaţii de masă ca sindicatele, Blocul Muncitoresc-Ţărăr.esc,
Ajutorul Roşu şi mulle altele.
·
Pîrghiile respective au fost folosite cu pricepere şi de comunişti.i ară
deni. în septembrie :!923, atunci cînd la Cluj social-democraţii au spart
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unitatea sindicală, muncitorimea din Arad a ascultat cuvîntul partidului
comunist aderind la Sindicatele unitare, aflate sub îndrumarea P.C.R.
:be altfel, se poate susţine că organizaţiile sindicale arădene erau Ufl..a
din citadelele Sindir'alelor unitare, fapt recunoscut şi prin aceea d
un
reprezentat al lor făcea parte din conducerea Consiliului central. '
O influenţă puterr.it:ă avea în Arad Blocul-Muncitoresc-Ţărănes:, organizaţie creată şi îndrumată de Partidul Comunist Român, ca
mijlo~
pentru îEtă.rirea legăturilor sale cu masele, pentru pătrunderea la sate>
în vederea înfăptuirii alianţei de luptă dintre clasa muncitoare şi ţăru
nime. Semnificativ pentru prestigiul şi influenţa comuniştilor din Arad
la-u constituit alegerile comunale din 1926, cînd Blocul-Muncitoresc-Ţă
rănesc cî~tigă aici 40 % din voturi şi cinci mandate în consiliul municipal.
Iată curn cu mult înainte de august 1944, comuniştii arădeni
particip}
la conducerf'a treburilor municipiului Arad. In alegerile parlamentan:
din 1928, prin numi'.irul de voturi obţinute la Arad, organizaţia B.M.T.
din oraşul de pe l\h,!.·eş s-a situat printre primele locuri în ţară.
Prin intermediul organizaţiilor menţionate, precum şi al altora, ca
s2cţiunea locală a Ajutorului Roşu, Liga împotriva terorii etc., comuni~tii
arădeni şi-aa extins tot mai mult activitatea în fabricile şi întreprinderik
din oraş, antrenînd la luptă mii de muncitori. Una din cele mai mari
bătălii de clasă din arâi 1925-1928 din ţara noastră a constituit-o gr2va
muncitorilor de la „A!:::tra" - Arad din vara anului 1928, care a durat
şapt0 săptămîni, avînd şi de data aceasta, sprijinul moral şi material al
întregului proretariat român. Pe bună dreptate, tovarăşul Nicolae Ceauş2scu, în cuvin.tarea rostită la adunarea festivă consacrată sărbător!rii a
80 de ani de existenţă a uzinei de vagoane din Arad, aprecia în următorii
termeni tradiţiile de luptă ale acestui detaşament fruntaş al mi<şcarn
muncitoreşti din ţara noastră: ,,Colectivul uzinei dumneavoastră are o
veche tradiţie revoluţionară. Aici a existat în anii ilegalităţii o putern:ci'.l
mişcare revoluţionară, o puternică organizaţie
a partidului comunist.
Oamenii muncii din această uzină au adus o contribuţie de preţ în lupta
revoluţionară împotriva burgheziei şi moşierimii, împotriva asupririi, a
fascismului, pentru dreptate socială" •
In şirul marilor acţiuni revoluţionare desfăşurate de clasa mun·~itoar:>
din ţara noastră, sub conducerea Partidului Comunist, se înscriu 1a loc
de frunte bătăliile de clasă din anii crizei economice din 1929-1933, care
au culminat cu Proicele lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuariefebruarie 1933. In acest interval de timp şi tnasele muncitoare din Arad
au fost cuprinse de o puternică efervescenţă revoluţionară, manifestată
prin şirul neîntrerupt de greve ale muncitorilor, prin repetatele demonstraţii ale şomerilor, prin răzvrătiri ale ţăranilor, prin acţiuni de protest
ale învăţătorilor, i::ensionarilor, meşteşugarilor, ale tuturor celor care
simţeau urmările crizei economice. Evidenţiind viguroasele acţiuni ale
maselor din diferite centre ale ţării din primii ani ai crizei economice,
Congresul al V-lea al Partidului Comunist Român, ale cărui lucrări s-au
d~sfăşurat în decern.brie 1931, rematca mişcatea gr,evistă din '·Arad, unde
„proletariatul păşeşte în luptă împotriv·a ofensivei capitaliste". Congresul
1

22
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a sintetizat şi a împărtăşit întregului proletariat român, experienţa oferită de, lupta muncitorimii arădene. Se avea în vedere puternica luptă a
muncitoarelor ~i muncitorilor de la I.T.A. din decembrie 1930 - ianuari? 1931, clecla~şată pentru „sprijinirea prin grevă a revendicărilor şome
rilor de· către cei cc: lucrează" (Citat din documentele Congr:esului). Congresul a mai dat ca exemplu greva de la fabrica de spirt şi drojdie „Fraţii Neumann", .,sprijinită de ţăranii din satele învecinate".
După cum proletarii arădeni au simţit în permanenţă solidaritatea şi
sprijinul din partea muncitorilor din întreaga ţară, tot aşa şi ei au sprijinit moral şi matr'rial lupta celorlalte detaşamente muncitoreşti din
România. O pildă în această direcţie o oferă larga solidaritate a muncitorilor din Arad cu amplele bătălii de clasă ale lucrătorilor ceferişti
şi petrolişti din ianuarie-februarie 1933. Muncitorii de la
Atelierele
C.F.R. -- Arad, de pildă, au colectat sume de bani pentru ajutoran~a
victimelor grc>viştik,r de la „Griviţa", expediidu-le cu următoarea scriso:1re : ,,Ne exprirr.ăm solidaritatea noastră faţă de muncitorii condamnaţi, per,tru .::ă au apărat interesele ceferiştilor. Protestăm contra ~ondamnării lor. Cerem ştergerea proecsului şi eliberarea celor închişi" n_
In cadrul bogatei •Şi rodnicei activităţi politice desfăşurate de Partidul Comunist Român, un loc de seamă îl ocupă lupta împotriva pericolului fascismului, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţio
nale. Dind glas senti·rpentelor antifasciste, năzuinţei spre libertate şi progres, profund înrădăcinate în rîndurile maselor celor mai largi, partidul
oomunist a evidenţiat ameninţarea gravă pe care o reprezenta fasdsmul
pentru libertatea şi independenţa poporului român, a demascat rolul nefast al mişcării legionaro-fasciste, a militat pentru unirea tuturor forţelor democratice împotriva pericolului fascist şi de înrobire a ţării Germaniei naziste.
Proletariatul arădean s-a în-cadrat cu deosebită vigoare în marele
front naţional de luptă împotriva pericolului fascist, pentru apărarea suveranităţii şi integrităţii ţării. Dind glas indicaţiilor P.C.R., potrivit că
rora colo.ana vertebrală a coalizării tuturor forţelor patriotice şi antifasciste trebuia să fie mişcarea muncitorească unită, comuniştii arădeni au
desfăşurat o susţinută activitate pentru realizarea pe scară locală a frontului unic între toţi muncitorii. Pe această linie şi în Arad, sindicatele
unitare au intrat în Confederaţia Generală a Muncii, iar în Comisia generală a oraşului au activat comunişti, social-democraţi şi fără de partid.
Forţa unită a muncitorimii arădene a făcut posibilă organizarea
unor
mari bătălii de clasă, care au depăşit cu mult prin însemnătate cadrul local, cum au fost marile greve de la uzinele I.T.A. şi „Astra" din 1936.
Referitor la aceste evenimente, rezoluţiile plenarei a V-a lărgite a Comitetului Central al P.C.R. din august 1936, evidenţiau că comuniştii au
ştiut „să formeze frontul unic de luptă pe întreprindere, în unele miş
cări greviste şi profesionale, la Arad, în Valea Jiului şi mai ales în Bucureşti"z,i.

In front unic au acţionat comuniştii şi social-democraţii în alegerile
pentru camera de muncă, în lupta pentru amnistierea deţinuţilor anti126
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fasci,şti,

împotriva stării de asediu şi a cenzurii etc. Prilej deosebit de afirmare a voinţei de luptă comună antifascistă a proletariatului arădean
1-a constituit în fiecare an sărbătorirea zilei de 1 Mai în acest vechi centru
muncitoresc. La 1 Mai 1936, de pildă, în Arad au avut loc entuziaste întruniri, în cadrul cărora s-a protestat contra pericolului fascist, pentru
apărarea suveranităţii şi independenţei ţării. ,,Ce reprezintă fascismul? îşi puneau întrebarea muncitorii din Arad, în moţiunea votată la impozanta întrunire organizată de sindicatele arădene în ziua de 1 Mai 1936.
El înseamnă oprimarea completă a clasei muncitoare, a ţărănimii şi a micii burghezii, înseamnă e~ploatare, război. ..". De ,aceea - conchidea
moţiunea ,,Marea adunare face apel la muncitorimea şi burghezimea
cu vederi democratice din oraşul Arad, ca să se unească, fără deosebire
de rasă, naţionalitate, religie şi convingere politică, împotriva pericolului
fascist, ca să respingem uniţi atacul indreptat împotriva noastră" 25 •
Pentru ca masele să acţioneze unite, comuniştii arădeni, la indicaţiile
P.C.R. au trecut la făurirea unor secţii ale organizaţiilor de masă. Pe această linie se înscrie activitatea desfăşurată în Arad şi în diferite localităţi ale judeţului de Frontul plugarilor, Madosz, Blocul pentru apărarea
libertăţilor democratice, Comitetele de sprijinire a Spaniei
republkane
etc., care au dus o mare contribuţie la dezvoltarea luptei antifasciste,
pentru interesele vitale ale poporului român.
Prin intermediul organizaţiilor menţionate precum şi ale altora, comuniştii arădeni au mobilizat masele, sub stindardul frontului democratic, la lupta contra pericolului fasdst din interior ,şi pentru apărarea suveranităţii şi independenţei ţării, împotriva agitaţiilor
reviz'ioniste ale
cercurilor horthyste din Ungaria, sprijinite de Germania nazistă. La adunarea antirevizionistă din Arad în ziua de 22 noiembrie 1936, pregătită
în colaborare strînsă cu toate forţele antifasciste, în:cepînld cu comuniştii
şi orgianizaţiile de masă aflate sub îndrumarea lor şi pînă la naţional
ţărănişti, au participat peste 40.000 de oameni. Toate aceste manifestări,
precum şi multe altele, au demonstrat cu pregnanţă că populaţia ară
deană, la fel ca întregul nostru popor, şi-a manifestat în mod hotărît voinţa de a spune Nu fascismului şi de a se opune expansiunii Germaniei naziste, care ameninţa în mod grav independenţa şi suveranitatea naţională
a patriei, integ!ritatea ei teritorială.
Eroica luptă dusă în acei ani de partidul comunist, în fruntea clasei
muncitoa:re şi a unor }argi forţe progresiste sub ,steagul democraţiei şi
independenţei ţării, amploarea mişcării democratice, cit şi atitudinea realistă a unor personalităţi şi grupăl"i politice bur,gheze au stăvilit pentru
un timp ascensiunea spre putere a organizaţiilor fasciste şi înrobirea ţării
Germaniei naziste.
In pofida puternicelo:r rnişoări antifasciste •care aveau loc în ţara noastră, ca şi în alte ţări aie EUTopei, a glasului tot mai răspkat al forţelor
înaintate oare avertizau asupra perkolului agresiunii fasciste, marile puteri imperialiste, cercucr-ile guvernante de atunci dintr-o serie de state au
adoptat o poziţie de cedare şi comp!romis faţă de pretenţiile Germaniei
naziste, ceea ce a încurajat acţiunile agresive ale acesteia şi a stimulat
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activitatea cercurilor reac1,ionare qin România, care au păşit deschis pe
calea trădării naţionale. Poporul roman, aflat singur în faţa agresiunii
nazismului german, lipsit cje orice sprijin din afară, a devenit victima
politicii de forţă impunîndu-i-se dictatul fascist de la Viena. în aceste
condiţii a fost instaurat regimul dictaturii militare fasciste, în ţară au pă
tnms trupele liitleriist ~. România iiinj tirită în războiul antisovietic.
Poporul romim, în amintirea căruia erau încă vii luptele purtate cu
imperialiştii germani în timpul primului război mondial, nu s-a putut împăca niciodată cu subordonarea politică, militară şi economică a ţării
Germaniei I 1itleriste, cu guverna1·ea diotaturii militare--fasciste. Dind glas
frămîntări:or şi aspiraţiilor uriaşei majorităţi a populaţiei, Partidul Comunist s-a ridicat cu hotărîre împotriva dictatmii militare-fascist2, organizînd rezistenţa antifascistă a poporului român. El a mobolizat şi canalizat într-un singur şuvoi lupta chsei muncitoare - forţa hotă.ritoare
a mişcării antifasciste -, opoziţia dîrză a ţărănimii, protestul energic al
intelectualităţii, puternica stare de spirit antihitleristă din rîndurile armatei, împotrivirea întregului popor, animat de sentimente patriotice,
antihitleriste.
în acei ani de grele încercări, muncitorimea arădeană, la fel cc1 întreaga noastră clasă muncitoare, şi-a manifestat din plin înaltul ei patriotism.
Ea s-a situat în fruntea manifestaţiilor ~i demonstraţiilor de protest -- de
o amploare şi intensitate deosebită - împotriva odiosului dictat de la
Viena, care a sfîrtecat în două Transilvania, aruncînd masele române-şti
majoritare din partea ei de nord sub jugul asupririi horthyste. în zilele
de 1 şi 2 septembrie 1940, miile de oameni, muncitori de la „Astra'',
,,I.T.A:·, ,,C.F.R.". Uzina electrică, împreună cu funcţionari, studenţi, elevi,
profesori, militari etc., care demonstrau pe străzile oraşului „au cerut să
se organizeze rezistenţa faţă de sentinţa de la Viena si să se declare răz
boi celor ce au dictat hotăririle, adică Germaniei naziste' şi Italiei fasciste" 26 •
în acele momente tragice pentru poporul român, au fost alături de el Ic„
Arad, şi populaţia maghiară, mai ales cea încadrată în M.A.D.O.S.Z., precum şi pături ale celei germane.
La rîndul lor, muncitorii români au fost alături de cei maghiari, luîndu-le apărarea în diverse feluri. Amintim în acest context greva din octombrie 1940 de la fabrica de vagoane „Astra" din Arad în semn de protest înpotriva concedierii unor muncitori maghiari, la care au ad~rat în,frăţiţi lucrătorii rqmâni cu cei maghiari şi germani.
Şi pe plaiurile arădene, muncitorimea, mobiliza.tă de comunişti, s-a
afirmat ca forta esentială a ansamblului miscării de trezistenţă, organizînd, pe scară· locală,· acţiuni identice ou ceie ale întregii noastre clase
muncitoare. Deşi grevele erau interzise, prin lege, în tot timpul războiti.lui,
in fobrkile şi 1n1reprinderile a.rădene au continuat să aibă loc conflicte
de mUI1Jcă şi greve, contribuind alături de celelalte din ţară, la subminarea
forţelor ocupantului şi a regimului fascist. Din rîndul acestora se detaşează greva muncitoarelor şi muncitarilor textilişti de la Industria ară
deană din mai 1912, care, prin amploare şi semnificaţie, s..,a înscris ea l,ln
eveniment important pe ~oară na.ţională. Pre~ comunistă şi muncitorească
a vremii aprecia, pe bună dreptate, că greva textilistelor din Araq a re128
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prez,entat una dintre cele mai însemnate acţiuni de masă ale muncitorilor
din ţara noastră din perioada dictaturii militare-fasciste şi a războjului
hitlerisit.
O altă formă de luptă utilizată cu curaj de muncitorimea arădeană o
const1tuia ai-ma sabotajului. Muncitorii :arădeni au tr.anspus în viaţă lozinoa lansată de comunişti „Lucrează încet!'". tocmai pentru a lovi în pmducţia destinată maşinii de război nazisite. In acest sens, numeroase rapoarte ale autorităţilor consemnau cu lngrijorare că mun.ci.torii de la
,,Astra" au inceput să pleoe, în grupuri, de la lucru, mai devreme decit
era prevăzut în program. Tot la această uzină, muncitorii recurgeau la
alarme fal~e în vederea întreruperii producţiei. Puternice acţiuni de sabotaj au avut loc la Atelierele C.F.R.-Arad, unde - arăta un document
al vremii - ,,atmosfera antinemţească e pronunţată'• printre muncitori 27 •
Aici s-a reuşit ca producţia să scadă de la 8 la 6 locomotive28 • La I.T.A. şi
alte întreprinderi s-au semnalat incendii. Linii telegrafice care făceau legătura cu ,oor,nar:i.damentul arm;ate,i germane erau deteriorate etc.
O latură majoră a activităţii comuniştilor ,arădeni în acei ani a fost
editarea şi difuzarea literaturii ilegale antifasciste. Nicicind oraşul şi comunele judeţ.ului n-au văzut atîtea manifeste, proclamaţii, flutura~i .etc.,
oa şi în anii 1940-1944. Şi aceasta în condiţiile celei mai crincene terori,
.~nd comun~~tii ,erau amenmţaţi la t<it pasul cu temniţa şi cu plutoanele
de execuţie. Această literatură antifascistă ilegală a avut o r€zonanţă deosebită în rindul populaţiei de pe meleagurile arădene, dar mai ales în
rîndul ţăranilor. Referit0r la acţiunile antihitleriste ale ţăranilor de .pe
plaiurile Aradului ne Hmităm a menţiona doar epiS0dul de la Curtici din
19412, cin!d ţă,ranii de acolo au atacat trenurile care luau drumul Germanici
naziste, episod consemnat deja în toate Lucrările de istorie consacrate :acestei perioade.
In mobilizarea m,aseilor ,arădene la lupta antihitleristă, o contTibuţie
însemnată au ad1:1s secţiunile din Arad ale organizaţiilor de masă conduse
sau af1ate sub influenţa comuniştilor : Uniunea Tineretului Comunist,
F.rontul plugarilor, Uniunea oamenilor mJ.mcii maghiari, Ajutorul Ro~u şi
alte1e.
Crearea Frontului Unic Muncitoresc, la mijlocul lunii aprilie 1944,
la Bucureşti intre conducerile P.C.R. şi P.S.D., a sporit capacitatea de acţi~e .a .clasei muncitoare, a stimulat şi accelerat coalizarea într-un front
larg n-aţi-onal a tuturor forţelor cler.nocratice, patriotice, ant-ifosciste.
La sourt timp, s-au creat şi la Ar.ad comitete ~ front unic intr.e comunişti şi social-de:moora:ţi, întărind şi mai m:ult rolul muncitorimii ea
foirţ4 de avangardă in 1mişoa,:rea de rezi-stenţrt. lntr-un manifest al Comitetl.llui Frontului Unjc Muncitor.esc din Arad se .ar,ăta că este „o ,datorie
n.aţtonală" a fi.ec.ăr.ui oe.tăw.a.n Stă. par'ti.cip.e la acţ.i:une.a de înlătur.ar€ a dictaturii militare-fasciste şi la izgonirea ocupanţilor g~rmani din ţară. Acest
manifest, precum şi multe altele, av,eau un deosebit ecou în Arad unde
marea majoritate a populaţiei, indiferent de naţionalitate, s-a unit, treptat,
în jurul muncitorimii, fiind gata să participe la înfăptuirea măreţelor evenimente din august 1944.
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DAS ARADER PROLETARIAT IM RAHMEN DER KA.MPFERISCHEN TRADITIONEN
DER ARBEITERBEWEGUNG IN RUMANIEN
(Zusammenfassunq)
Die Abhandlung wi~derspieqelt die Enlwicklunq der Arader Arbei,terschef1, angefanqen von der Bildung der geqenseiitiqen Hilfsassoziatiionen und des Allgemcinen
Vereins der Arader Arbeiterschaft aus dem Jahre 1370 bis zur Na,tionalen Antifaschis•
tischen Mililtarischen lnsurrek:tion im Au\.}ust 1944.
Es werden die Hauptereiqnisse der Arbeiiterb~wegunq •aus Transilvanien mark-i.ert,
bei denen die Arader Arbeiterschaf:t einen wesentlichen Beitr,ag qeliefert hat. Uie
Arbei:t un,terstreichl cLt>nfalls die Hauptmomentc aus dem Kampf des Ararler Proletariats, d,i•e durd,. ihre Bedeutunq, den enqen lokalen Ch<:uakiter qesprenq.t hab~n und
sich als ein Cemeinnut in das Pa,trimonium der ·ArbeHerbewequnq Rumanien~ eingeschrieben haben.
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ASPECTE ISTORIOGRAFICE PRIVITOARE LA TIPARITUUILE
VECHI DIN FONDUL PREŢIOS DE LA BIBLIOTECA JUDEŢE!\.NA
DIN ARAD
de

TITUS FUROUi

preţios" cum 1ş1 numeşte Biblioteca judeţeană din
sale de rarităţi (codexuri, incunabile, cărţi-manuscrise şi
cărţi imprimate în diferite limbi) t se conservă şi nu număr de 34 tipă
rituri româneşti vechi2.
Aces,t fond de cark românească veche -- cum lesne se poate constata
din cele ce urmează - cuprinde tipărituri de o mare valoare istorică ,şi
culturală, inestimabil prin semnificaţiile privitoare la istoria cărţii
româneşti vechi, precum şi circulaţia acesteia, pe teritoriul judeţului APad3,
înainte de Unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă"'.
~:ub raport cronologic (vezi anexa I), patru din aceste tipărituri au
văzut lumina tiparului în secolul al ~Vll-lea, 13 în secolul al XVUI-lea
şi 17 în al XIX-lea. Din punct de vedere geografico-administrativ, referitor
la localităţile în oaire acestea au fost imprimate, 8 au ieşit din tiparniţele
din Transilvania (2 la Bălgrad - Alba Iulia, 3 la Sibiu şi 2 la Blaj); 1 în
Moldova (la Iaşi); 7 în Ţara Rcmâneas·că (6 la Bucureşti, una la Craiova
şi 3 la Rîmnic); iar în afara graniţelor ţăflii, 15 în Ungaria (14 la Buda)
şi 1 în Austria (la Viena) (vezi tabelrul 1). Dintre acestea, 32 exemplare
sînt imiprlma,te cu litere cirilice şi două cu 1it2rc c-:rmc~ ,şi htine. (Vezi
tabelul 2).
Din numărul total al exemplarelor de carte românească veche aflate
1n acest fond, 20 au conţinut religios, iar 14 sint cărţi cu conţinut laic.
Dacă la acestea din urmă se adaugă şi o parte din dntecelc orienta·le antice cuprinse în „Cartea Psalmilor" sau tn „Psaltiri" -- celebra culegere,
eterogenă prin conţinut şi origine, atribuită fireşte, regelui izraelit David,
culegere în care se află şi pac~me cu specific caracter beletristic - atunci
numărul tipăriturilor laice ar putea fi considerat fireş,te mai mare.
Ştim de asemenea, <:ă pentru cultura românească din perioada postfeudală, majoritatea covirşitoare a tipăriturilor româneşti aşa-zise bisericeşti, constituie nu numai adevărate monumente de artă, ci -- pr.~cum o
dovedeşte întreaga cercetare ,7 tiinţifică în domeniul lingvisticii, iar unele,

în „Fondul

Arad

cole1 cţiile
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în profida caracterului lor religios, au pus la vremea lor în circulaţie şi
au vehiculat idei înaintate, cele mai multe valabile şi azi - idei care au
pregătit importante evenimente istorice, atît pentru cul~ura cît şi pentru
unitatea noastră naţională:;_ De aceea, în scoi:;ul de a demonstra valoarea
acestui „mic'· dar pre,ţios tezaur de carte românească v-2::.:he, puţinele referiri la care va trebui să ne limităm în lucrarea de faţă, considerăm că
vor fi relevante.
In acest sens, ni se par iLus,trative şi unele detalii ţ.rivitoare la itinerariul parcurs în timp şi spaţiu de cîteva din exemplarele acestui fond,
mai ales pentru cele ajunse în zona fosbului comitat Arad, din MoldoYa
şi Ţara Românească. Astfel „Liturghierul" de la Rîmnic (1759),
precum
şi .,EYangheliarul" de la Bucureşti din 1742,
au fost găsite în comuna
Prăjeşti-Gurahonţ. Pe filele „Liturghierului"
sînt semnaţi locuitori din
această veche aşezar~ românească, ca Augustin Mihuţiu (în 1876), Petru
Lazăr (în 1883), pentru ca im 1930, să-şi semneze numele şi Ioan Tămaş,
semnătură care figurează şi pe „Evanghdi:arul'; bucureştean amintit mai
sus. Pe exemplarul „Evangheliarul greco-român", tipărit în 1693 la Bucureşti, provenit din localitatea Ghioroc, se întîlnesc numele mai multor locuitori ai" acestei comune. In 1788, şi-iau scris numele pe această tipăritură
Gh.:orighe Pop0vici şi Mihail Goreanu. Intre 1885 şi 1892, acest exemplar
se afla în posesia lui Nicolae Lungu, precum tot în acelaşi an, şi-a pus
semnătura sa şi Dumitiiu Pop. Că această carte a trecut din mină în mină,
ne-o demonstrează şi semnăturile nedatate din secolele XVIII şi XIX, ale
l_ui Petru Manţiu, Ioan Gaica, Alexandru Stavra şi ale altora.
Deşi exeinplifi::.:ări de acest fel pot fi continuate, socotim că acestea
sint suficient de convingătoare, iar inscripţiile olografice aflate pe fil~le
exemplardor de carte românească veche, în contextul :storic dat, rămîn
grăi toar,~.
Varietatea aspectelor în care se includ implicaţiile importanţei istorke sau valorii culturale ale acestor tipărituri, diferă de la carte la carte,
de aceea ne vom oţri numai la unele dintre ele. Una dintre aceste tipă
rituri, care ne dezvăLuic date istorice preţioase prin înisemnările cuprinse
în ca privitoare la modul cum românii din Transilvania în secolul al XVIIlea au luptat pentru drepturile lor legitime, ni-l oferă ,2xe-mţlarul aflat
în fondul preţios al Bibliotecii judeţene din A.rad „Evanghelia învăţă
toare•· (sau „Ohiriacodromionul") tipărit la Bălgrad în 1699, de către tipograful Mihail Iştvanovici ,,cel din Ţara Românească" - aşa cum ţine
să sp2cifice sub numele său de la sfîrşitul prefeţei acestei cărţi. Acesta
.:__ de origine transilvăneană - fiind numit epitrop al Mănăstirii din
Bălgrad zidită de Mihai Viteazul încă înainte cu un secol. Dărimaită
prem.editat de autorităţile iezuite, în complicitatea Curţii de la Viena, Mihai a lui .Ştefan -- oi:n de vastă cultură universală şi cu trăsături de caracter ferme, dotat cu un curaj civic neîntrecut - în pofida opreliştilor,
a izbutit să construiască pentru români o biserică. In acest scop, a obţinut,
cu mari insistenţe, din partea statului habsburgic, o sumă minimă (cum
era şi de aşter,tat), la care el a mai adăugat puţinul dştigat de la românii
albaiulie:-ii. Astfd s-a construit biserica românească din cai~tierul Maierii
din Bălgrad •
6
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Deşi 1,ucrurile sînt cunoscute, merită să arătăm chiar prin cuvintele
acestuia, cum că la tipărirea cărţii şi-a dat concursul ,şi Domnul . Ţării
Româneşti „cu ajutoriul nelipsind şi de la luminatul şi înălţatul a Toatei
Uggrovlahiei Io Constandinu Brîncoveanu Basarabu Voevodu, carele nu cu
puţinu s-au arătatu (şi purure se arată) luminătoriul credinţei pravoslavnice, întărind-o. cu ... ,cărţi, în tot chipul tipărindu-le" 7 • O mai rev2latoare
relatare despre legăturile românilor transilvăneni, cu cei· din i\Iuntenia
în preajma unora dintre cde mai dramatice epis-:iade din istoria poi:;orului român din Transilvetnia şi Ungaria, nu ar putea fi mai probatorie 8•
Iistoriografii români, la fel ca şi istoricii din alte părţi ale globului 9,
ţin să sublinieze în atari împrejurări, că cele mai multe tipărituri, trecute
din Ţara Româneaiscă i:::2ste: Carpaţi aici în Transilvania, provin din tipografia de la Rîmnic 10 • !n ce ne priv2şle, ne vom referi în mod expl'es la
o tipăritură rîmniceană şi anume la ,,?vlinciul" din 1778. O facem p2ntru
cu totul alte considerente; mai întîi, pentru că traducătorul în româneşte
din greceşte al cărţii -- Chesarie al Rîmnicului - în cuvintele lui adresat2 cititorilor, foloseşte printre cei dintU - avînd în vedere pe românii
din cc::l~ trei principate Moldova, Transilvania şi Ţara Românească luate
la un loc, denumirea de „Dada", încercind cel dirntii o ,;periodizare" a
istoriei poporului român 11. Deşi nu excludem posibilitatea ca din cele
i2 volume, numai „Mineiul lunii lui noimbrie" să fie circula.t despărţit
de cele 11 -- cel care se află în fondul preţios fără celelalte - este de
presupus că acest volum nu îhtîmplător a fost detaşat de restul volumelor. De altfel, acesta, are şi el o istorie „particulară" în ce priveşte imprimarea lui. Pentru apariţia lui, au fost necesari doi ani de demersuri, deşi
amînarea nu s-a datorit scrupulozităţii editorului, ci mai d:)grabă altor
cauze, de natură istorică, în ca.re au fost implicate evenimente cu Lot.ul
deosebite. Incă în 1777, servituţile iobăgeşti s-au înmulţit vertiginos, devenind mult mai împovărătoare. Pe lîngă cele 12 stabilite de autorităţile
habsburgice anterior, s-au adăugat şi altele, cum au fost corvezile la moşiile ou conac, întreţinerea iazurilor morilor de măcinat seminţe, la săparea .
de irugi, etc. Num2,rul c~relor cu lemne de foc: şi construcţii, ce trebuiau
duse de la mari distanţe la castelul moşierului, s-a mărit; transportul ,şi
hrana iabogului - să nu mai vor,bim de cea a animalelor -- era asigurată
cu spesele iobaguLui, care şi aşa executa această gloabă gratuit. Claca
sporită a dus la conflicte şi Grigorie Ghica al 111-lea fusese ucis de un
trimis de-al sultanului turc, care-l bănuia de legături strînse şi as:·unse cu
Rusia.
,,Mineiele". mai aveau şi alte rosturi, fiind legate de zilele de sărbă
onre ale rituLui ortodox, care stinjcneau deopotrivă atit pe turci cit şi
i;e moşieri. Probabil, unul din aceste motive s-a făcut simţit în opreliştea
dată imprimării acestui volum, la care s-a adăugat unul mai important
legat de pacea de la Kuciuc-Kainargi şi ha,tişeriiul sultanului I-Iamid în
1774, la doi ani după negocierile dintre ruşi şi turci de la Focşani şi
Hucureşti, românii s-au referit la drepturile
lor din 1383, 1386, 1460,
ceea ce sublinia cu tărie necesitatea „scuturării pentr.u totdeauna 1 • a jugului străin indilerent din partea căreia dintre puterile străine s-ar fi mani~estat, dar îndeosebi „a vr~-dni-cului de plîngere jug" turcesc.
1
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In H78, cind au apărut „Mineiele", in Transilvania circula sub formă
de manuscris rezumată în limba română, lucrarea 1,ui Samuil Mku „Brevis
historica notitia originis et progresus nationis Daco-Romanae seu ut barbar-o vocabulo appellant Valachorum, ab in:tio usque ad saeculum XVIII",
despre care putem presu'Pune doar, că ar fi fost ,;cunoscută" şi de Chesarie. Un lucnu cert BSte însă că el „nu avea ~zitări asupra oriiginii poporului rom,'i.n" şi că în dezbaterile în care se angaja cu privire la originea
şi cultura poporului român, el folosea argumente şi referiri la operele
unor istorici antici de prestigiu, ca Dio Cassius, !',,au ale unor erudiţi ca
Mcletie din !anina. Cultura lui nu se limita numai la literatura antică, ci
a~a cum ne-o dovedeşte prefaţa „Mineiului lunii decembrie", el cunoştea
şi lucrările ştiinţifice al revoluţionarilor Denis Did€rot şi Jean Le Rond
D'Alcmbert, din a căror „Enciclopedie'' a tradus şi publicat unele părţi.
ln „Min~iul lunii noiembrie", el ,a consacrat mult spaţiu tipografic proble~lor originii latine a poponului român şi a culturii lui începind din perioada tn care romanit au cucerit Dacia şi pină la perioada în care românii
şi-au ,,zidit'' frumoasele lor aşezăminte de cultură românească 12 •
Vredmcă de amintit este apoi cartea „Oglinda arătată omului înţe
lept", ,,care cuprinde cheile întimplări(i) cu pildă adusă, cumui de lipsă
omului a se cunoaşte şi celui de aproape îngăduit ,a fi din inţelepciunea sa"
{Buda, 1807), în care autorul zice cum că „Scrisu-sau Niamului pentru
meargerea înainte", şi destinată cum se poate vedea, tuturor românilor.
Acest intelectual român, pe nume Nicolae Horga (alias) Popovi'Ci,
„greco-neunitei legi Parohul Seleuşului" din ,,Varm2gh:a Aradului" 'ji-a
tipărit cartea pătruns de un puternic simţămint patriotic. Reţinem urmă
toarele mărturisiri făcute de ~l în lumina perspectivelor istorice ale vremii sale: ,,Cu acc'.>sta a me caTte numită Oglinda silindumă, nu pentru ca
sămi agonisesc cevaşi laudă şi veste numeilui mieu, ... mai virtos ca să
vază şi acest nem al nostru numele camrnilor celor mari, carii şi mai
înainte de noi au fost cu multă inţ~lepciune înpo<lobiţi şi iarăşi carii pînă
acum cu obicinuite cinstiri stau" şi „aipucindumi vreme, cînd şi cînd,
din citire cărţilor le-am cules şi le-am strlns laolaltă, şi după a me pricepere în mămească limbă, pentru inţălegerea norodului o am alcătuit r,omâneşte, ca prin obi,şnuitele purtări cu cinste după năravurile şi lucrurile cele bune ţara să priveghi~" 13 ,, ••• în „Oglindă arătată omului înţe
lept" - zice Alexandru Duţ.u în lucrarea sa „Cărţile de înţelepciune în
cultura rornână" 14 - N. Horga Poţovi'ci dă cititorului diverse pilde, şi atunci cind vorce;;te despre „năravul omului neînd,ure.tor" îşi ilustrea 7 ă
argumentele cu un caz int:iîmplat în Anglia. Obiceiul el,~ a lua exemplificări din alte ţări pentru a ilustra realităţile istorice de la noi, era în Transilvania înainte de 1918 o regulă. Inceputul l-a făcut însă Horga Popovid.
Acesta, aşa cum judicios subliniază Alexandru Duţu în altă carte a sa
„Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII'- 15 este ,,ecoul operei
lui Samuil Micu „Invăţătură politicească" apărută în „Calendarele'" de
la Buda în 1793 :c;i 1794, operă pe care copiştii au transcris-o în diferitele
lor m'isc-2lenee".
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Mai trebuie arătat ai.ici şi unele aspecte subliniate de Octavian Lupa!}·
în articolul său închinat lui Horga PopE>'vid, şi: anume că el a folosit în
L!trorarea sa: şi informaţiile găsite în două cărţi, prohibitte în vremea sa,
ş-i anume „Istoria univ~rsală'- a lui Mi1'lot16 · - - cel dintîi care s-a ocupat
<de evenimentele din 1784 ale răscoal'ei, lui Horea17 şi' ,,Esopia'ţ (Fabulele
Lui Esop); precum adăugăm noi şi „Allexandria' ..., care circula în traduce11ile manuscrise m-aramur-eşene, ultima la îndemîna oricui. (Vezi înmmi::l'area 22). După cum se poate desprinde din relatările lui Moise Nie0ară, Nicolae H'0rga Popovici, nu numai că vor.bea şi citea în cinci limbi,
dar avea şi o cultură medicală vastă-, fiind· unul' din absolvenţii eminenţi•
ai facultăţii, de medicină de la Viena, adică, în limbajul epocii „AJbsolutus
physicum".
Prieten cu Gheorghe Şincai, ale cărui opinii le împărtăşeşte, Nicolae
Piorga Popovici se ridică şi el împotriva superstiţiilor, atrage atenţia cititorilor săi asupra meşteşugurilor şi artei populaTe remâneşti, despre care
dă exemplificări şi amănunte inedite deosebit de preţioase. Totodată s-a
ridicat 'împotriva nrmeşimii, demascîndu-i practicile oneroase, pe care o
supune unui asr:;ru rechizitoriu luind apărar2a poporului român oprimat.
Pentru semnificaţia lor istorică, cit ,şi pentru rolul educativ jucat în
dezvoltarea culturii- româneşti, din povestirile cur,rinse în această carte,
merită, atenţie şi capitolul „Arătare
unor: locuri bătrîne (stTăver.hi, n.n.)
oare se cunosc pînă astăzi (Pincota, Boroş, Ineu (şi) Arod (sau Arad)'",
precum şi „Arătare intîmplării fetei lui Bogdan, fostul Voevod al Ţării
Moldovei din anul ... 134:6", capitole ce s~ referă, nu numai la evenimente
importante din istoria popoTului român, dar şi la izvoare istorice şi cronici devenite celebre istoriografia românească şi maghiară veche, cum
stnt „Cronica" lui Ioan de Tîrnave, apărută în 1766 la Viena, cuprinsă în•
lucrarea lui I. G. Schwandtn2r „Scriptores rerwn hungaricam", precum
9
şi „Letopiseţul Ţării Moldovei" a lui• Grig,ore Ureche 1 •
Nu se poat2 trece peste prezenţa în fondul preţios al unui exemplar
(Unicul) aflat'. aici din „Istoria pentru începutul' româniloT în Da·chia" a
lui Petru Maior, tipărită, în Buda în 1812. Fa;ptul că în a'ceastă bibliotecă
nu se aiflă decît un· singur exemplar, aceasta 111u înseamnă că în aceste
părţi·această.c:arte n-a circulat decit într~un singur exempla:r. Dimpotrivă,
pe unul din exempla·rele din această tipăritură aflate în fondul de carte
românească veche de la Secţia de manuscrise şi carte rară a Bibliotecii
Aoademiei R.S.R., Filiala Cluj, în cadrul Serviciului Colecţii Speciale,
tribunul lui Avram Iancu, Nicolae Corcheş din C.iîmpeni, menţionează că
a cumpărat exemplarul de la Arad.~ 0 • Un alt exem-plar' din această carte,
aflată-în posesia aubor1ului acestei comunicări, poartă semnătura autografă
a; lui Samuil Vulcan, şi exemplarul a circulat multă vreme în părţile şi
chiar în oraşul Arad~ 1.
La data apariţiei acestei tipărituri, mai ,ales după înfrîngerea lui
N~oleon în Rusia 1 la care românii şi-au dat concursul atît la începutul,
oit mai ales la sfirşitul campaniei, de fiecare dată· însă prin lovituri de
graţie, intelectualitatea românească dni Transilvania,
şi înedosebi
din
Arad, era, puternic frămîntată de problemele originii latine a poporului
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r-01112.n, apărind. şi-combătînd cu argumente noi, denaturările unora c.are
fie din rea v-oinţă, fie din neştiinţă, le puneau în circulaţie, după apariţia
la Cluj a c:diţiei lui Joseph Karl Eder a „Suplexu-lui". Poate mai mult
ca ori care part~ din Transilvania de Nord, oamenii de cultură români că
utau răspur.1.suri şi metode adecvaite la problemele ridicate de contra argumentele aduse de unii dintre combatanţii din tabăra adversă. Una dintre
pobl::-me era şi cea a limbii române. Multiplelor aspecte le dăduseră răs
puns şi alţE, îndeosebi Dimitrie Cantemir în „Descriptio Moldaviae" 22 eyi
,,Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilorw 3 , pe care le-a reluat şi completat în chip cu totul original şi Petru Maior în cartea sa.
Una din ideile care au impulsionat atunci puternic procesul de emancipare a p:::iporului român din Transilvania, a fost şi cm a lepădării literelor cirilice clin saierea româneasc-ă şi înlocuirea cu alfabetul latin, pentru
a se vedea IP.ai limpede că originea limbii române şi virtutea firească a
,,:2.mislirii ei, literele latine scot la lumină adevărata ei înfăţişare, subliniindu-i structura şi conţinutul lexical. Iată în sr,eţă opinia lui Petru
Maior rdatată în „Istoria pentru încc·putul românilor în Da'Chia", care
după cum at"estă şi lucrările cărturarilor arădeni, a stimulat puternic miş
carea de investigaţii şi cercetare •'?tiinţifică din primele decenii ale secolului al XIX-lea: ,,Aici îmi vine în minte că un preot rusesc asupra dovedei ce o am adu~ mai sus, spre adeverire că românii mai demult s-au
întrebuinţat cu slovele ceale lătineşti, mi-au aruncat: că de ar fi trăit
Românii cindva lu slovele ceale lătineşli, s-ar afla oarece scrisoare de
acelea şi a-::::um. Derept aceea neaflînduse acum nici oun monument în
lil11ta rornB.nească cu solve latineşti din veacurile ceale de demult ourmează că nici odată n-au întrebuinţat romfmii slovele ceale lătineşti. La care
i-am răspuns: P.::ntrucă din veacurile ceale de demult nici o scrisoare nu
se află în limta Nemţească, în limba Frîncească, ba nici în limba Tălie
neas-:--ă-1 zice-Vc'i, că pre acele vremi nici Nemţii, nici Frindi, niici Italienii,
mai vîrtos carii erea neguţători şi avea corespond2nţii nice ounul nu au
scris b:::mica în Emba sa? Mai puţin iaste a te mira de a nu s~ afla nici
o s~Tisoare Româ.nească c- slove lătineşti din vremile ceale înainte de
Săbcrul de la Florenţa, deoarece chiar ştim din Cantemir, că pentru ourgia
ce avea asupra L::gei Lătinilior, lăpăda,ră Românii slov,~le lătineşti. Atîta
putere are acest feliu de ourgie, cit pre tată asupra fiului, şi pre fiiu asur,ra Tatălui îl scoală cu putere. A<;a bieţii Români, înşelaţi de străini,
crezură că adu~ jîrtfă lui Dumnezeu, arzînd scrisorile sale ceale scrise .cu
slove lătineşti, ... aş.a românii cu nebunie să crEadă că vor fi afurisit,i de
se va lăsa scrisoarea cu slove lătineşti în cuprins ul lor 1124 •
Din acest frap.rhcnt se desprind nenumărate aspecte ale unor probleme
esenţiale ale culturii şi spiritualităţii româneşti. 1n privinţa originii limbii
române şi a literelor folosite în scrierea românească în primele ei etape
-de dezvoltare, sîntEm astăzi în măsură să arătăm că afirmaţiile lui Dimitrie Cantemir, precum şi cele ale lui Petru Maior sînt în esenţă adervărate.
,.Oricum - susţin arheologii români de azr·· - cultura aceasta unitară, românică, pe care arheologii o scot în faţa ochilor noştri, corespunlde şi unităţii şi forţei limbii româneşti pe care vechii slavi nu au putut-o sfărîma
1

1
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in structura ei gramaticală, în vocabularul principal de cuvinte, cu toate
împrumuturile din slavă. Se dovedeşte aoum, nu numai lingvistic dar şi
istorico-arheologic că băştinaşii erau mai putemid ca număr şi cultură,
cu o limbă romanică cristalizată în structura ei. De aceea au şi reuşit să
asimileze pe slavi după o perioadă de conveţuire" ... Desigur, în această
problemă atiit de importantă, trebuie să acordăm o atenţie deosebită 'Cunoaşterii de către daci a alfabetului latin şi evident a limbii latine înainte
de cU'cerfa-e. Descoperirile ariheologice atestă o asemenea cunoaştere. Un
vas din vremea lui Decebal care poartă ştampila cu litere latine, inscripţie
aplicată de un localnic şi repetată de trei ori pe două fragmente de vase
specific dacice descoperi-te ... în 1971 la Ocniţa (Ocnele Mari) judeţ.ul
Vîlcea, datînd din secolul I î.e.n., (deci din timpul lui Burepista), arată
că dacii începură a cunoaşte şi a folosi scrisul cu litere latine cu două secole înainte de oucerire ... Tot pe baza acestor (descoperiri arheologice)
s-a stabilit că în procesul romanizării au intrat şi dacii liberi din Muntenia, Moldova, Maramureş şi Crişana, ... unde au fost desicopeTite bunuri
de civilizaţie romană asimilate şi dezvoltate şi de dacii rămaşi în afara
imperiului"26
In privinţa afirmaţiilor lui Petru Maior că scrisorile vechi au fost nimicite, cum s-a exprimat şi Dimitrie Cantemir înaintea lui, lucrurile par
avea un sîmbure de adevăr despre arderea cărţilor. ,,Alvem mai multe
exemple de asemenea fapte de intoleranţă - scrie Gheorghe Ghibănescu
în cartea sa „Grafia cirilică la români" (Bî:rlad, 1889) - ce o sectă religioasă săvîr:şea asupm unei alte secte. Grecii au ars cărţi de-ale bulgarilor,
bulgarii de-ale românilor, ... catolicii de-ale ortodocşilor, Papii cărţile de
ştiinţă, dar, dacă asemenea fapte cu putinţă de a fi, s-au întîmplat şi la
români faţă de cele latineşti n-avem probă directă" •
Am mai putea adăuga şi faptul că denunţul unui canonic din Cc-hia
făiout Curiei Papale, este o mărturi-e elocventă cu privire la faptul că românii aveau tradusă în limba lo·r -- fără învoirea papei, şi din izvo-are,
interzise de biserica romano- 1 catolică - textul „Evangheli,ei" 23 • Apoi, mult
discutata ,.criptogramă" ~ de pe fila 483 a „Psaltirii scheiene", la fel ca
şi lexicul românesc de origine latină care copleşeşte numeric pe cd slavon, dovedesc că românii aveau o limbă scrisă formată cu secole înainte
de veacul al XV-lea, încă la 110030 •
Nu trebuie uitat faptul că Petru Maior a avut legături directe şi cu
3
arădenii. Sînt de netăgăduit relaţiile ce le-a întreţinut cu Vasile Coloşi \
Ioan Corneli ", Ion Theodorovid 33 alături de cele avute cu cărturarii
din părţile Caransebeşului şi Timişoarei, Damaschin Bojincă ', Eftimie
Murgu 35 , şi alţii din zona Banatul,ui, care poposeau la Arad şi pentru chestiuni culturale, în drumurile lor făcute spre Buda, oraşul în care au văzut
lumina un mare număr de tipărituri româneşti vechi. Şi nu numai cu români, ci ·Şi cu intelectuali maghiari, dintre care unul a salvat ,.Preparandia" de la scoaterea ei dilil drepturi şi chiar de la desfiinţarea ei
Da'că primii dintre ei au fost colaboratori dire'cţi la întocmirea şi tipărirea „Lexiconului de la Buda" tipărit în 182537 - - din care Biblioteca
judeţeană din Arad are unul dintre cele mai valoroase exemplare, unicat
21

2

3

30

•
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în felul său 38 - ultimii doi al căror nume trebuie alăturat prin context
unui alt mare cărturar român şi mare p&triot, Samuil Vulcan·'', care
9 părînd ideile înaintate ale lui Petru Maior, au adus imense s-ervidi prin
operele lor culturii r-::mmâeşti 4 J_
Dar aici sîntem obligaţi să precizăm că aceştia n-au fost singurii ară
deni care s-au ridicat în apărarea drepturilor poporului român în spiritul
şi viziunea istorică a marelui istoric. Au existat şi alte personalităţi ară
dene marcante, ce-i drept mai puţin cunoscute, de al căror nume merită a fi
mă'car menţionate aici, dar asupra prez entei lor în epocă, este ne22<Sar să
se opr:.:ască mai pe îndelete instoriografii noştri. Să lu2.m numai un exemplu, ~e Moise Bota, autorul unei pla:hete de poezii intitulată „Versuriw1 (Arad, 1820), care în una din pceziile sale, enumer~nd numele unor
intelectuali români arădeni, printre care şi pe poetul Dimitrie Ţichin
c.leal, anticipează astfel poezia „Epigonii" a lui Emniescu "'. Autor al
unui Abecedar în limba română, ceea ce atunci era „o cutezare'• care l-a
obligat să se refugieze la Sibiu, pătruns de adevărul ideilor cantemiriene, s-a făcut cunoscut şi ca unul dintre apără.t::irii cărţii lui Petru Maior
„Istoria i::entru în::-er-utul românilor în Dachia", aducînd noi argumente
în r,pr-ijinul revendicărilor fundamentale ale ţ'Opcrului român. Nu, trece
îmă cu vederc:•a nepăsarea şi fuga unora după privHe-gii, ca odată cîşti
gate cu preţul „vînzării'• şi „al trădării•• de neam, se rup din trupul poporului lor. ,,Eu -- s::rie Moise Bota - cu adevărat am vezut pe multzi
Românii mai ales spre aceia care au crescut sub aripi streine, coprlnshi de
:r;norniri politic;; în ash€ a năroi alunecatzi, quot asrunzân:iushi bunăt·atea
patrioti'ce2s·::-ă rhi dir::i:-tul strernosl:.ilor suăi, se rushin€ază a spune că
sînt Români shi n1,;mai quot imbclunui cineva (precum Cârtitoriu_l) 4J au
înc2put ... fără f oadeci penza noa a c:roi, unii ca a-::eia shi de insh~shi a1
stremoshes cului scng2 al virtutzilor Româneshti s-or lepăda"( •
Alături de numele unor iluştri oameni de cultură ca Pavel Iorgovlci,
Grigore Obradovici, Vasile Ghergeli şi Ioan Tincovici, merită atenţie· şi
Dimitrie Ţichirndeal cu ale sale „Filozoficeşti şi politiceşti prin fabule şi:
moralnke învă1.ături" (Buda, 18.14), aflale şi ele în l:ondu.l preţios, care
nu sînt altceva decî 1 o traducere „liberă'· - în sensul cel mai larg al
acestui cuvîni - a cărţii lui Dositei Obrndovici, r·~ care traducătorul,
suh numele său, a popularizat-o, 7i i-a croit un: drum în viaţa culturală
a românilor. O analiză principială, nepărtinitoare, dar în acelaşi timp
lips:lă de prejudecăţile puse în vileag de unii aubri; de azi ai
istoriei
litE:raturii r•Jm·1ne, poate să scoată la lumină nu iitigiul tardiv - imaginar de altfel - dirutre aubr şi traducător, ci, adevăratele cauze, care
au oprit pe autor să-şi tipărrnscă opera în limba; română, şi care i-au•
de1t '.n schimb posibilitate traducătorului să-şi vadă lucrarea efectuată
şi· apoi, imprimată. Cartea poate fi socotită şi ea o carte de înţelepciune,
care a răspuns la vremea ei, unor imperioase cerinţe spirituale, deci ea
trebuie tratată ca atare.
Un ultim exemplu de care ne mai folosim aici, priveşte de tipăritura
craioveană ',,Frumoase dialoguri francezo-române", al cărui cuplu de
autori, Grig,ore Pleşoianul, fost elev al lui Ion Heliaide Rădules,2u,
1

1

4

1
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-şi

Ana

Pleşoianca

(probabil

soţia

sa), au pus la bdemîna elevilor, stu-

<lenţilor şi populaţiei adu1'te româneşti, un di~ţionar, car~ S-a bucurat
de binemeritata apreciere atit în MolddVa; cit şi în Ţara Românească şi

"Transilvania. Grigore Pleşoiiainul, pare a fi autorul „Calendarului pe anul 1831", al cărui text a fost eiaborat inca în cur~ul anului 1830, şi care
a fost anunţat _publicului românesc pe cop2rta dicţionarului său.
Ca cm de cultură de formaţie europeană, acest intelectual craiovean,
'încă din timpul vieţii, a fost recunoscut ca unul dintre reprezentaţii de
seamă ai spirituali:tăţii româneşti' rE-voluţioi1rare de la 1848" Cărţile sale,
inclusiv cea de •care ne-am ocupat mai sus, (din care un exemplar se află
în Biblioteca judeţeană din Arad, sînt o expresie vie a contactului direct
cu elementele fundamentale ale ,culturii univerMle, · în .care, printre altele, este implicată ~i cultura franceză. Consideraţiile lui Alexandru Duţu,
cu privite la „infh1etnţa culturii franceze asupra culturii româneşti",
ÎJ;J. st>nsul rE•cuncaştuii şi· punerii ei în v,aloare prin opere reprezentative
ale literaturii noastre rărri.în valabile şi în: acest caz, deşi, autorul cărţii
„Coordonate ale C'1.llturii româneşti"', are în vedere numai perioada pînă l,a
-secolul al XVIII-loa.
Demn de remarcat, ~i totodată de reţinut în contextul celor dezbătute
de noi în această lucrare, este, faptul că şi de la revoluţi,a lui Tudor Vladimirescu încoace, necontenit. umanismul românesc s-a afirmat ferm
-şi sub aspectul angajării în circulaţie plenară, a. ideilor înaintate ale tuturc,r popcarelor cu care românii au venit în contact de-a. lungul veacurHor, dindu-le girul orgirualităţii ~i specificităţii acestora, în funcţie de
mesajul pe oare-1 purtau şi cerinţele spirituale ale epocii istorice la care
·se refereau. Astfel „Dialogurile francezo-române", au fost şi au rămas prin
excelenţă, o carte de legătură, o punte trainică, nu num:1i htre ;,epoca
veche" - cum o m:mea SExtil Puşcariu pe acee,a dintr2 1508 7i 1830, ci
cea „nouă", începută în al doilea pătrar al secolului al XIX-lea, ci şi
între toate ,popoarE'le din sud-estul european şi Apusul Eur,Jp2i într2gi.
·tntr-adevăr, dezvoltarea culturii româneşti n-a icunosrut „goluri" sau
stagnăTi, chiar dacă nu
întotdeauna în toată imensitatea şi amploarea
ei, dimpotrivă, străbătînd de cele mai multe ori drumuri abrupte nu
netede cum s-,a întîmplat cu unele dintre ,o·opoarele europ2ne, a fost
mereu deschizătoar2 de căi noi, fecundă în tezaur de gîndire înnoitoare,
::c,ntinuînd biruitoare, neîntrerupt plămădindu-se din resurs2 inepuizabile ale trecutului de înţelepciune strămoşească, afirmîndu-se in acela:şi
timp ca o autentică creaţie a întregului no-stru popor.
Intre cele două epcci „veche" şi „contemporană", n-a existat ,nici un
fd de „ruptură", ci ·o p2rm:1nentă succesiun-2 de valari creat::>are, pe
tărîm artistic, cultural, ştiinţific şi istoric, nemijlocit asimilate, ca \ ale
lor proprii, de către toate naţionalităţile conlocuitoare. Este explic:i.bil
de ce o bună parte din exemplarele aflate în acest fond preţios, unele
tipărituri româneşti ve-chi, au făcut parte din biblioteci pllblke şi personale maghiare." 6 In domeniU'l istoriei culturii şi •a cărţii româneşti vechi
·înainte, oa şi după 1830, activitatea programatică şi dirijată, în sectorul
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producţiei

tipografice, s-a

făcut simţitţ

o

nouă

materializată prin apariţia tipografiilor I moderne,
perfecţionate şi meşteri tipogI'lafi dotaţi. . ·

orientare tehnologică,
înzestrate cu mijloace-

In consecinţă, referindu-ne la tipăriturile româneşti 11vechi, aflate în
fondul preţios al Bibliotecii judeţene din Arad, făcîndu-se abstracţie de exemplarele de carte românească veche existente în celelalte aşezăminte culturiarle sau publice ale Aradului, putem spune că acestea
constituie ,'ele însele un tezaur; demn de toată preţuirea, atît pentru istoriografia românească veche, c'it şi pentru cultura românească în totalitatea ei.
1!1
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Nicolae Edroiu, Primei istorie cuniversa/ă care vorbeşte despre răscoQJ/a lui Horea,
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' Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Sirnionescu, BibJwgrafia ,românească veche, vol. III,
Bucureşti. 1932, p.
-,a Radu Iacob, Istoria diecezei române unite a Orăzii-Mari, Scrisă cu prilejul aniversării de 150 de ani ele la înfiintarea aceleia 1777-ld?.7, Oradr>a. Ul30, p. 10.
Reproducem Ctitevn capitole din cartea lui ;,.Jicolae Horga-Popovici caro cuprind
,,Arătarea ounor locuri bătrâne (vechi) care să cunosc pan·ă astăzi":
Pentru Pâncota :
.,tn slăvită Vanneghia Araduluj, în vremile de acum supt stăpânirea cinstitei Cămări,
unde-i acuma satul Pâncota, oarecând au fost mare Oraş, şi Cetate dupii vremile
· de atuncia, întru carea au lăcuit oun Arhimandril, şi în vremile acelea stăpânea Ban
Herţe,g de la oar,e sau num.H Oraşul Bam.coiba, şi Er-a acolo oun fer,edieu foarte hă
ziuitoriu. __ ln prenjma acelui Koşeiu, întru carele ern apa fierbinte. şi după ce au
luat turcu acel loc de supt stăpânirea lui Ban, avea obiceaiu Turcii de se spăla în
.apă de cinci ori în zi. Al acelui feredeu izvorul până astăzi să cunoaşte, numindu-se
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Iară pre ounde era atuncea Besearicile ş.i zidui;ile- cealea frumodse, acuma.
să. târăsc şă1 pii, şi r.âmă porcii, şi să fac ar-ături bune, înc:ă şi bani se află în ;:iământ
îngropaţi. Aşa toc1Le Oraşele la nimica. vor rJ.sîpi, numai ce vor creşte bO'Zi în ur~ u.

Sodom.

(p. 118) (120-119) (121);

~entru 11}._eu :
,.Pre lîl}.g~_ ap!'l Crişl,IJ._u.i A)b, în pădur:ea lun.cii n,i,lmită, să a~lă, oraşul Boroş-ln,eu,
acest Oraş pre vremea lui Racotii Ghiorgi1ie sau intemeeat,. făc~d11se În el. Cetate,
a căreid. pf!nă astăzi ~ă cunosc zidu.liile, şj ,u.:est &a.(;o.tii era viţă, de Român., din
Ghenealoghia Voe:vozilor. La acea Cetate au fost C:l.pitan Ban Lucaci, p,entru aceea
acel Căpitan avea. o rnoa.r:~ pre Crişul Alb, nwnin<lo după. numele său., cei zic 0amel}.ii Bălă,uca, şi relighi,& G,-ecea.scă neounită, avea M,itropolia sa Rezidenţie toc1J1a
în ţărmure, ,1proape de Crişul Alb, la cart:a Mitropolia slujea toată partea Podo~i.
Nqtiqnul ll~iricesi:; şi Ru~ânesc, dela. carea pana asţăzi se zice Ienopoli. Are şi dealurile numit<?: Apa Teleac, care se numeşte pre numelE' lui Apali Mihailiu, cJruia
iau cinstit Raccţji acest Deal cu vii, şi vin bun la beutură face, pre om îl curăţd.
în lăun.tru după ·ce îl bea, şi în vremile de acum să numeaşte mai virtos ~1ocrea.
Le!. acest hotar a H~ro-In~u~ui Rc1cotji şi_ AP,afi, ay.ea o, fânLână cu apă. acră mirosilqare a p~tră pucioc1~ă, lq care.& fanlânp. s-au feredeu adesea ori oumbla, 5căl
dânduse întrân~a. fii11d hăziuiţoar,e; înţă şj acull) la, mulţi betegi iaste spre tămiiduire.
Având acest loc pădurile sale, leau stăpînit Baron(ul) Peterfii, iară acum Aţel lşt[an
le biruiaş.te•.
Ine:ul ne-a dat doi oameni de prestigiu, - e5te adevăiat în domenii diferite, care
dacă ar fi puse ,i!p la cap, s-ar exclude reciproc, dar. care în condiţiile istorice
deospbite, şi !11 conter.:tul unor, reaJiUHi istorice 5p_ecif~ce, reprezintă obiec;tul unor
dezqpteri p('izjtiv_e şi îţi vjitor ca şi în trecul. Primul la care ne referim este Sava
Brancovici, care ,,. ajuns în scaunul mitropolitan la Biilgrad, care a înfruntat, apă.
rând spirilul de unitate frăţească a poporului român din 'fransilvania aş-a cum 1-a
gândit Mihai Viteazul. a ţinut piept calvinismului şi acoliţilor lui precum si uniatiei.
Al doilea e~te Gheorghe Alexiei, cel care în_ 1Î68 publica întâia ediţie de folclor românesc. (Vezi Gheorghe Alexiei „Texte din literalura populară românăM, Bucureşti,
1966)

Pentru Arad
,,Orod (adică Arad, n.n.), numit Oraş, carele era aproape de apa Mnrus. acum Mu:-ăş,
întru acest Oraş c:ra mulţi Prepoşti JudecJ.lori, carii pre vremea Belii Orbului (c1mintrilea Bela Tecus) au pierit. Dela acest Oraş Orod se numeşte în vreamea de acum
Oraşul Arad, ounde lăcuiesc Oblăduitorii slăvitelor Straturi dintru aceasta Eparhie,
şi in loc11! Orodului iaste un sat, Mânrn-Loc, acolo pre- vreamea Belii Orbului,
Craiul Ţerii 01.1ngureşti multi Domni Căpitenii au pierit: vina lor era, pentru că au
vrut a piarde sr.-mintia Crăiască. precum din viată aceia pre toti iau pierdut cu
sfatul lor, pînă la acel prunc au ajuns, vrîntl al piarde, şi pruncul (Bela numit) fiind
la şcoală; Deputatuşii au trimis la popii, ounde era pruncii, săi sco,pea5că şi săi
scoată ochii : iară ac<?i înţelepţi Preoţi pentru cei nu să. putea ascunde ochH îndatoriaţi au fost a plini porunca, au scos ochii lui Bela, iară-. de la oun· moto.: scoţând
boaşele. leau trimes Prepoştilor, şi aşa văzâ.nduse. ei sau încrezut a fi porunca. lor
ele plin. Trecind \·rcame pre vreame, şi crescinduse Bela, era. orb, iară după; moartea
p~rintilor nimc,_ne nu rclmânsese altul din sămânţa Crăiască, !:oi însurînduse acel Bela
Ţccl'ş, au iuat sie muia.re pre Elena fata lui Mw.uil Grecul din Ţarigrad, din neamul
lui Constantin împăratul grecesc. Aceea făcinduse Crăiasă, şi văzînd că Bela ar
avea dreptate: Elena au pus pre Bela orbul pe o masă înaltă, ounde era tot. norodul
adunat, şi în .auzul tuturor a strigat, grăind: fiind·gătită cu îndelungate au zis: T,Jt
omul să caute aicea: şi să vază pre Craiul lor cel bun, care să cuvine să v:iză, şi
să îndrepte tote lucrurile, şi căulînri toţi află.tori,i locului aceluia, ~i-au. oumplut
ochii de lacrim_i, şi rlescoperindule Elena în arătare toată·. întîmplarea, şi pricina
orbirii Belei : atuncea au strigat toţi Domnii, şi tot norodul. cuv.inoios lucru, ~i
dreaptă leage, o_chi pentru ochi să dea şi pedeapsă.. trupească. în grabă,. 5i mai curînd să li să. facă, si aşa apucând pre Yinovati supt sabie, iau tăiat dărăburindi. a
cărora trupuri în şap.te holâJr.buri sau astrucat pentru greşeala lor; şi din acelea
şapte holâmburi de atuncea .acuma numai 5 sii văd· în drumul Goroculni (Ghiorocului.
n.n.) de la Arad de ale cărora deputaluşi, şi Prepoşti trupului numai 50 sau îngropat
întrun Holumb în anuLde la Hr. 1150 adecă de. 650r,de ani tr.ecuti sau întâmplat pricinu, de atunci sau şi înclăluit ţărescul Ghiliş, ac;eale dâmburi şi holumburi din ,7,
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şi acum să cunosc. cinci, aproape de Glogoveţ în Salus, Marius: ,,Aiad• (JudP.ţele
ţării. Note lingvistice) in ,,Familia", Oradea, 71rn7J, p. 4.
19 Sextil Puşcariu, Istoria Jilerat·uriJ româ11e. Epooa veche, ed. a II-a, Sibiu, 1930, p. 115.
Grigore Ureche Vornicul. şi Simion Dasclilul, LetophefuJ Ţddi Moldovei. Ediţie comentată de Com.tantin C. Giurescu, Craiova, 1934, p. 5.

ln Ţarn MoţilN la Abrud cu două decenii în urmă, a fost semnalat un exemplar din
/slor.ia pelll!ll începuiul romu.n,}Jor î.n Dacilia a hli Petru Maior, în fosta bibliotecii
a şcolii confesionale ortodoxe din Abrudsat, unde a fost uasită de Remus Oniciu.
După informatiilc date ele Dumitru Braharu care a avut in mână cartea, exemplarul
ar fi provenit toi clin pfirtile de nord ale Trmsilvanici.
21 Titus Furdui, Un exemplar preţios din „ls,loria penlru lnccpulwi/e româ11//or în
Dachia" a /ui Pelru Maior, care poartă semnătura aulogralO. a lui Samui/ Vulcan,
(Cluj, 1970) Ms. dact. (Comunicare flkută la Sesiunea ttiinţHică organizată de către
Societatea de istorie Subfiliala Abrud-Câmpeni, în 1972 la Baia de Arieş, judeţul
Alba). Acum exemplarul poartă semnăturile lui Elena Sofia n. Nicoarei si V dsile
Furclui lui Nicolae din comuna Sohodol-sat, de lingă Câmpeni, jucl~tul Alba,
22 Dimitrie Cantemir, D('scrierea Moldovei, Mănăi;tirea Neamţ, 1825.
2 :t Hronicu/ vcchimei a romano-moldo-vlahilor, in care Dimitrie Cantemir a folosit
pe!!lte 150 de izvoare istorice, a fost cartea de! căpătâi a mi:,dlrll iluministe din
Transilvania. Es este o 5inteză privitoare )a lntreaga Istorie a poporului romiin,
cunoscută în manm,crise ce reproduceau in original autograf, care, lnainl.e de a fi
transferat la Viena, de unde l•a cumpiirat Ioan Micu de Sad, a circulat şi ln Trirnsilvania, unde a fost readus. Operă de erudiţie, această. lucrare era şi o carte de gândire politică inaintală, axatA pe Ideea unităţii de neam, a romanitllţii şi conlinulttîtii
romanilor în cele lrel principale: Moldovtt, Tara Român~at.câ şi Tranflilvania
~ Petru Maior, Istoria pentru lnceputuN/e romO.nl/or în Dachla, Buda, 1812, p. 334--335.
Vezi şi editia D'Jn scrierile /ul Petru Maioru, eda{e de Soclct,alea /Ueraria ,,Petru
Maioru• a Junimei l'Jmane studioa.se din Budape!>ta. Volumul 1 Istoria pentru 1nceputukl ror.wnlloru ,ln Dacia, Budapesta şi Gherla, 1883. (l!ltori'a pentru incE:putulu
romaniloru in Duci'a întocmit'a de Petru Maioru de Dicio-San-Martinu . . . .
Edltlunea a'trela transcrisă cu litere latine), p. 313-324. Deasemenea, şi editill crilic:ti.
şi Studiu limbii de Florea Fugaciu, PrefafA şi note de Manole Neagoe, Editura Albatros, Colecţia ,.Lyceumn, voi. I, 1970, p. 45--46 a lsloriei petUru 1nceputu/ rumdnilor
în Dachia, a lui Petru Maior. A !ie vedea şi lucrar~a lui Nicolae Iorga La n \U!ă de
ani după moartea lui Petru M-aiw. (Cuvântare comemorativii ţinută la Ac,1dcm:c1
RomAnA), Bucureşti, l!r.?1, 11 ,.
25 Dul!1itru BNciu, Arheologia în serviciul Jsloriel patriei ln „Era socialic;tă", Bt:c11reşt1. 14/1973, p. 28.
26 Constant:n Daicovicu, Aspec.le arheolog/ce noi pri\:itoare la civiliza/ia prcrr,mr:ină
Şi poatromar,ă la dacli liberi (Conferinţ!Î ţinutu Ia lMtltutul de istorie al Ac,1d _,miei
R.S.F., Filic1la Cluj, martie HJ7J). Vezi ~i Vasile f'ltI'i'lll, D'lti·a. CivJJiz,aflifo sUchccid
d<i.n regiunile carpato-danubi-ene. TraducerP dupll rnanu~cfrrnl original frcinuiz inc•
dit de Radu Vulpe. Ediţie nouă revăzută şi adnota!tă, Bucurc~tl, 1957, p, 20, 129.
27 Gh. Ghibăinescu, Gnafioa cirUică l,a români, Bârlad, 1889, p. 15-19.
Nicolae Oa!rtioj,an, Ist.oria meraturii române vechi, vot. I, Bucll!'eşti, 1940, p. 8, 11, 13,
17.
~ Dimitrie J,arcu, ReperlorJu b~blio-cluanologlcu seu Catalogu Generalu de cartile române, Bucure..<;ci, 1862, (Armalele biblJogI1afice române), p. 9.
211
x x x Psaltirea scheiană, (1482). Mss. 449. B.A,R. (p. 483). Pc1blicată 1'1P. I. Bic1nu,
Bucu.rseşti, 1889.
SeXllil Puş<:amiu, !Moria JUeraturil române. Epoca veche, PCI. a 11„a, Sibiiu, 1930, p. 71.
Nicolae Gantoj,an, lsl-ori(IJ lilerotwiJ roma~ vechi, voi. I, Bucur~li, 1940, p. 50.
11
SextiJ Puşcariu, op. dl., p. 70-71.
P,et.ru Maior, Istoria J)f."ntru ince,putul românilor în Dachia, ed. a n . . il, BU1d:i, 1834.
Ve:zi capitohd „Disntatie pentru lilera!ma cea vcch:c 11 :<n1rn'inilor" tt) ,.Tl,-,1nânii r:,<1:
ele mult s-eu întriebufin~art cu slovele ceale Laitineşti" (p. 249); b) ,.Românii cei din
r:cace de DuniilP în suta a cinspr~zer.0c1 de la l·lri-,t,,-; ,Hi lr!pă~l;it clonele c0al0 Lt\t!neşti, şi au pri,mit cea1e Chi:ri'lice" (p. 251 ); c) .,Asemene adevărului este, că românii cei pres.t,e Dunăre în suta a 11. r:e· J.a Hr,!stos au lepădat s-lo\·ele ceale Lăti-

:20
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neşt:"

(p. 254); d) ,.Românii cei din Ardeal au început întâiu a scoate din bisearici
limba cea Sk::ver.ească, şi au bă.g.a1t i:i.r5<;: c:,a r::imâaca-scă" (p. 265); şi apoi „Dialog
penitrru ince;p.u~ul limbei române" (p. 266).
31 Aur.el Nicolescu, Şcoa,Ja Ardeloonii şi Jimba română, Bucureşti, 1971. p. 63.
Doo Simonescu, Proiecte de di'cţionare române. S. Micu şi V. K.cl·osi, laşi, 19-15.
George Ivaşcu, Istoria Ji/eralurii române, I, Bucureşti, 19GQ, p. 321.
32 George Iv,aşcu, op. cit., p. 321
3~ Ioan Lupaş, Cron.jcari şi istorici români din Tra.nsilvania, e::iiţia a II-a, Craiova, Hi.Jl,
p. 163-169.
Aurel Nicolescu, op. cit., p. 79.
GeoPge Ivaşcu, op. cit., p. 321.
34 Ioan Lupaş, op. cit., p. 175-'-184.
35 Cornelia Bod.ea, Luptele românilor pentru unita·tea naţională 183-1-1849, Bucureşti,
1967, p. 63-64.
lo:;n Lup,aş, op. cit., p. 188-192.
3 6 Dumi.tru Ghişe şi Pompiliu Teodior, Fragmenta,rium iluminist, Cluj, 1970, p. 234-235.
x x x Şcoala Ardelen1I1ă, voi. Ill, edit.ia crit.ică de Florea Fug,ariu. Situdiu irutroductiv şi note finale de Romul Muruteanu. Bucureşi.t, 1970, p. 366.
3 7 Aurel Nicolescu, Şcoala Ardeleană şi Jimba romci,nă, Bucur-eşH, 1971, p. Vezi comentariile pentru „Lesicon romanesc-LaHnesc-un.guresc-nemţesc" (Buda, 1825) numit şi
,,lexiconul budan• ~c:u .,Lexiconul de la Buda", la p. 79----85, 87-94.
·Pompiliu Teodor, Co:~tribuţia lui Aroin Florian la dezvol,/area istoriografiei naţionale,
Cluj, 1969, p. 579.
3 8 Exerruplaru·I poate fi considerat unica-t pentru că are adăugat pe fi.lele albe, un mare
număr de termeni şi ex;:>licaţii, interoalate cuvîntului la care se referă, ceea ce poa:te
cons,tiitui un s'ludiu aparte. Es~e neces,c!Jf a se urmări cine a fost pose„orul, perutiru ca
as,tfel, să fie identifioa,t şi autorul int:ervenţiHor manusari5e. Es,te posibil ca posesorul să fie şi aut<::>rul din ace,astă tipăritură, care a apiarţinut lui Timo,tei Cipariu. Lexicografia româneo~că, aşadar, căştigă un surplus de documeate autentice privitoare
la „Lexiconul de Ia Buda".
Iosif Pervain şi Maui1a Pretase, Numirea lui Petru Maior în funcţia de cenzor şi
corector la Tipogwfin de la Buda, în „Studia Universirt.atis Ba!beş-Bolyai", Seri•es Phi1::ilogia, fia.se. 1, 1970.
Iosi.t Perviain şi Mari,a Prot,ase, Petru Maior şi Lesiconul de la Buda, în ,,Cercetări de
lingvi•stică", Cluj, 1/1970.
s9 Keith IHitohins, The Rumanian N.'1,Uonalmovement in Transylvania, 1780-+-1849, Oamb, idge, MaS1S1achuse1.ts, 1969, p. 141.
40 T. Roşu, Cenzura şi interdicţiunea operei lui P. Maior ,,Istoria pentru î,nceputuJ românilor în Dachia", în „Unire,a", Blaj, 1892, nr. 45.
Dumiku Popovici, La litter,,-1ture roumaine ci l'epoque des Jumieres, Sibiu, 1945, p. 222.
Mar~a Prota.se, Petru Maior polemist, în „Studii şi cernetări ştiintif,ice", (Ser~a Filolcgie) Iaşi. f.asc. 2/19u'.:', p. 149-170.
Petru Maior. Scrisoa-ri şi documente medj,te, ediţie îngrijită, p1refoţată de Nicolae Albu, Bucureşti, 1968.
Nicolae Albu, Cau:zele interdicţiei „Istorfoi pentr,u iinceputul românilor în Dachia" şi a
,,Istoriei bese·ricei romei.ni/or" a lui Petru Maior, în „Limbă şi lirtena.rtură" XX/1969, p.
109-115; Cauzele coJuf/iotului dintre episcopul Bobb şi Pe,/ru Major, în „Steaua'',
Cluj, 211971. p. 84-mJ.
Zenovie Pi.cli~eanu, Un vechi ,proces Utera,r. Re/,afiile J:.ii loa111 Bobb cu S. Clain, Gh.
Şinc.11i .şi Petru MaJor, Bucureşti, 1935.
41 MoLse Bota, Ve·rsuri, Ara.d, 1828. Vezi Ioan Bianu, Nerva Hodoş,
Dan Simonescu
Biblfo9rafia romdnească veche, ,·ol. III. Bucure~ti, l!J32.
Gheo:righe CiU!himdu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacur,i, Aaiad 1940.
" Mihail Emine~cu, Poesii, ediţie îngrijiUi. de Constantin Botez, Bucure-şti, 1933. p. 14.
,,Văd poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere/ Cichindeal gură de aur...•
(Epigonii)
43 P.etru Maior, Is:oria pe·ntru î,nceputul româJ1ilor în D1c/Jia, ed. -a II-a, Buda, 1834,
„Discuţiile a,sup:ra Istoriei pen!ru începu.tul româniJ.or in Dachia urma:te într,e a,utoncl
ei (... ) şi între Recensaatul C (opi~m) in1pc,trivnicul Istoriei'' Tălmăcită de pe k1tini.e
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pe romame prin Damaschin Bojincă Iuri.sJLconsulitul Moldaviei precum ş1 m Mă[ifo
. Crăiei a Ungariei j. Advooa1t. In Bud·a cu typariul Grăeştii TypograJii a Uni'Ve!l'sită
tii UnguT,eşti, 1834; ,.Animadverisiri. Impot1r1i:V1a Reţensiei Istoriei pen.tru int:epuluJ Românilor in Dllchia:"; ,.Reflecsii. Asupra reS1punsului Dum~sale retenserutului dim VLena la Animadvernii arsupr1a Retemisiei Istoriei per.tiru inoeputul Româ.nilor in Dach.i-a'',
In Pesta, cu tiparul lui Ioan Tratner, 1815, .,Privirea Retensiei asupra Anticriticii româneşti dată (Retensiei). In Gazeta din Viena. Nr. 7, februarie, 1816". In Buda cu
tipariul C(r5iPştii) Universităţii Ungureşti, 1816.
44 Trebuie aminti,t aici şi Sa.va Tokoly din Ineu, autorul cărţii în limba germană Ară,t,a
re că V l,a'hii nu-s romami, trpări,tă La BuclJa în 1827.
Secolul al XVII-iea
1
(MOLITVENIC) ftipărit de Popa Ion di;i Vini), Bălgrad, (Alba Iulia), 1689.
Fragnnemit de 12 file
Coligait cu „EUHOLOGHION ADECĂ MOLITVENIC", Bucureşti, 1722 B.R.V. 87.
Oo!Ja: 20a F(ond) P(retios)
2 MOLITV,ENIC, Tipărit de Popa Ion di,n Vint, BălgPad, (Alba Iulia,, 1689
6f. noo.. + 195 f.
Lipsă f. 196 199
Legă•tură ,a,rthstică în piele, pe scoa•rţe de lemn.
B.R.V. 87
Co~a: 225757
însemnări:

1757, noembrie, 8
.,Aoeastă oar,te o am cwnpărat pint,ru sufletele pă,rinţilor noştri de la Pătru Sumedrnanu şi Nistor (,) şi pintru sufletele morţilor lor (... ) ( ... ) în bi_
serică î,n (oomuna) Broaşte. Popii 0cl!Te voru hi să dit·e,ască pe dîn5a perntru
poma na lor. J.a.ră cine o aru fura o ar vinde să fie afuirisiit şi blăstă:rruat de
t:ei sute de oteti svinţi 318 oa,rii au fost în Nichii-a şi să i se veirse IIllatele
ca Ariei şi să n-aibă ave,ri în împărăţia ceriului. Prin Pop T•eodor (noembre) 8".
1

Provenienţa:

Biblioteca Aisodaţi,eri ASTRA Arad.
3
(EVANGHEUE GRECO-ROMÂNĂ) (greceşte şi româneşte), Bucureşti, 1693, 372 p.
Legătură artistică in piele, cu scoartP de lemn
Exemplar deteriooat. Li'Psă f. 1-5 nenumerotate.
B.R.V. 95
Co;~a: 36 F(ond) P(reţios)
Posesori: Ghior,ghe Popo(vici), 1788;
Mihail Goreanu, 1788;
Nicolae Lungu din Ghioroc, 1892.
4
(CHIRIACODROMION ADECA EVANGHELIE ÎNVĂŢĂTOARE), Bălgrad, (Alba Iu1i1J), 1699.
18-392, 398, 403----411 f.
Legă1tură a!flti,s,tică în piele, pe scoarţe de lemn;
ExempLar deteriorait. Lipsă primele 3 f. nenumerota:te + 1-17,393-397, 399-402, 412
---415.
B.R.V. 115
Cota: 127 F(•cnd) P(reţics)
Pososo~i: AleXlandru Stavra;
Nicolae Lungu, Ghioroc, 1889;
Zena Baba, 1915.
Secolul al XVIII-iea
„EUHOLOGI-IION ADECĂ MOLITVENICM, Bucureşti, 1722
17 + 14 f. ms. rom. (sec. XVIII) + 7 f. + 555 p. + 12 f. din „MOLITVENICUL"
Bălgrad, 1689.
L~igăilură arUstică în piele pe scoarte de lemn B.R.V. 57/IV
Cota: 20 F (ond) P (reţios)
2
„ANTOLOGHION", Bucureşti, 173G
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+

1
410 f, nen.
B.R.V. 212
Cotia: 151757; 8 F(ond) P(reti06)
P06esori: &ardiei; Ioanmes
Filip Baba, 1891
lnsemnări: 1891
,.Filip Baba 1891,născuî în anul 1874".
s ,,SFÂNTA ŞI DUMNEZEASCA EVANGHELIE". Bucuresti, 1742 4 f. nen.
180 f.
~ătură a,rt~ică în piele, pe sCOilll'ţe de lemn B.RV. 224
Cota: 132 F(ond) P{,retios)
Posesor: Ioan Tămaş, comun,a Prăgeşti, 1930;
' ,,C:EASI.OVM, Iaşi, 17:iO
2 f. + 555 p,
B. R. V. 274
Cota: 225745
P05es-or: Nic,1-liae Păcu'!'aru, 1841;
5 ,.SFINTELE ŞI DUMNEZEEŞTILE LITURGHII", Râmnic, 1759 1 f.
2 f. nen. -ţ,. 132
f.+2f.
Leqătură artistică în piele
B .. R, V. 314
Co,ta: 32 F(ond) P(retios)
Posesori: Augustin Mihutiu, comuna Prăgeşti, 1876;
Ioan St,efan din Sei•a, 1878;
Petre Lazăr din Prăgeş,ti, 1883;
Ioan Tămaş din Prăgeşti, 1930;
Bi6eric:a din Prăgeşti;
6 ( .. OCTOIH"), (Bia,j, 1760)
15 - 498
219
30 p.
Exerm-:,la.r clelerioMf.. LiJ)6ă foai.a de titlu şi cele 14 f. numerotate de \a Tnceput, precum şi f. 31- (38) din partea a II•a;
P. R.V, 322
Cota: 109 F(ond) P(retios)
Posesori: Mihai Must.af,a. 1900;
Nicolae Faur, 1901;
Art,aniasie Burcuş;
Teodor Hălmăj,am;
Filip Baba din Ghioroc, 1911;
Crâsnic Jani;

+

+

+

+

lnsemnări.

Pe f. 80:
.,Au soris Filip Baba cantor în comunia Gyoroc, 1911"
7 ,,MINEIUL PE LUNA NOIEMBRIE" Râmnic, 1778
3 f, nem. + 207 f.
·
B. R, V, 415
Cota: 125 F(ond) P(re~io-J
Po,;,.,:;or: D11mitrn Al,exa,nrlru An-a<:fa~i11, 1779
8
, (PIUARU-MOLNAR, IOAN): (.,ECONOMIA STUPILOR"'), (Viena, 1785)
3 - 187 p.
f. nen.
Exemplar de\01 iorat. Lipsă foaia de titlu, f. 1-2 şi 188 B,R.V. 493.
Cota: 197494 D(ocumentar,e)

+

Insemnă:i:

9

1863, august 10
.. In 10 August 1863 ,am cumpărat (? aceas1ă carte) cu 50 kr. v.a.".
,,Acea,stă cărticică !aste a lui J.acob Bi'lrbuiescu învă,ţătoriul Românesc a(l)
Făgăraşiului ".
"
!..SFINTF.LE ST_ DUMNEZEEŞTILE LITURGHII"). (Rămnic, 1787)
Fraqment rletenorat
R R. V, 511
Cota: 93 F(ond P(retios)

14P.
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(,.PSALTIREA PROROCULUI ŞI IMPĂRATULUI DAVID"), (Editia I~a) (Sibiu,
4 f.
3 - 16, 21 - 244 f.
Exernp,lar deiLeri,orat. Lipsă foaia de titlu şi f. 1 - 2 nenumetotate precum şi
B. R. V. 546
Cota: 21 F(ond) P'fretios)
Posesori: Mar,tin Setir învătă'lor în Ghioroc, 1821 - 1822;
Ioan M,;stafa (Ioanne), crâsnic. Ghioroc, 1889 - 1910;
Casa Ioa,n, Ghioroc;
Teodor Popovici, paroh i'n Ghioroc,
Iosif Mu,ntyan, 1828;
Ioann Munten;
Nkolae Cri9tia'n;
Nicolae Sârb;
Teodor D'u,mitru, cantor în GhioToc;
Biserioa cu Hramul Sfântul Dumi,tru din Ghioroc;
11
(,.BIBLIA ADECĂ DUMNEZEEASCA SCJt,lP'fUHA r\ LEGU VECHI ŞI A
NOAO"), (Bl,aj, 1795);
25 - 40, 51- ~ 89'(, -t 246 p.
Exempllcft detietior,a,t. Lip9ă f. J - X şi l - 24, 41 - SO;
f., 51 - 54 rupt,e.
B. R. V. 595;
Cota: 190 F(ond) P(retios)
Posesori: Popa Toma;
DumHru Poppu;
Ioann I,ank, 189-4;
12 (,.EUHOLOGHION ADECĂ MOLITVENIC") (neindentificat tocul apa-riţiei ş,i
( Sec. X VIII)
553 (- 554) p.
3 f. nen.
Exemplar deteriorait. Lipsă foai,a de titlu şi ultimele.
B.R.V.
Cota: 35 F(ond) P(retios);
Posesori: Ioa,n şi Constiantin Coşa din Ghioroc;
Piele-roşie Mustaf.a. crâsnic;
Dumitru Gogu, t892;

10 •

+

1791)
f. 17.

LEGII

anul)

+

lnisemnări:

1893, august 21
„Au dart Fena Mada (din) Făneş. Au ajuta,t la această carte. 1893, S, 21 ".
13
(,.PSALTIREA PROROCULUI ŞI IMPĂRATULUI DAVID"), (Neidenrtdfica1t locul
apariţiei şi anul) (Sec. XVIII);
26 - IGO, 169 - 171 f.
Exemplar deterioral Lipsă foaia de lillu şi f. 1 - 25;
161 - 168, 172 - pînă la sfîrşit.
B.R.V.
CG11la: 188 F (ond ► P(reţios};
SECOLUL AL XIX-rea
1
NICOLAE HORCA-POPOVICI, OGLINDA AffA.1'ATA OMULUI /N'{ELEPT, Buda,
1807.

+

6 f. nen.
154 f.
B. R. V. 720
Cota: 27353;
2

PETRU MAIOR, ISTORfA PENTRU INCEPUTURILE ROMÂNILOR IN
Buda, 1812
2 f. nen. + 348 p.
Leqătură origÎlnală în oarton, cu col1uri ş,i i;:otor i-n piele.
B. R. V, 809
Cola: 33 F(ond) P(Petios) şi 146 157
Posesori: De}an, 1832;
Ioa,ne Bercea;
Nicolau Popa_ 1882;
Iakob Popp;
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D.-tCHlA,

Insemnări:

1882, decembrie 31;
,.Nicolau Popa. teoloq de anul III. (1 )882. 31, XII".
3 GHEOGRAFIA SA.U SCRIEREA PAMĂNTUWI, 1'om. I, Buda, 1814
8 f. nen.
222 p.
f. nen.
B. R. V. 859
Cota 36443
Posesori: Darie Turi paroh în Vulturi(i) Beogradului;
Nicula Pet:u;

+

+

Insemnări:

1. .,Cu această scriso(are) adeveresc cum că (e) a lui Darie Turi popa

de la Vulturi(i) Beogradului";
2 . .,Acest.a este on Prieten bun Diela Victor(?) părintele Darie şi Este
păstor bun la cas)le sale".
3 . .,Cine are ce-i trebuie, bu~ noroc are. Nicula Petru".
4. .Această carte este a lui Turi".
4 DIMITRIE TicJ-IINDFAL, FILOZOFICEŞTI ŞI POLITICEŞTI PRIN FABUL.E ŞI MORALNICE iN\' AŢATURI,
Buda, 1814. Traducere liberă după cartea lui Dositei
Obradovici .,Filozc•fE'?li şi politiceşti prin fabule moralnice şnvăţături", Buda, 1814,
484 p.
8 f.
B. R. V. 859
Cota: 132512
Posesor: Vas.arhely Janos, 1823
5 PS.\LTIREA PROROCULl'I ŞI lMPARATULUI DAVID, ediţia a IV-a, Buda, 1817.
8 f. nen.
17 - 495 p.
Exemplar det1:1iornt. Lipsă f. 1 - 16
B. R. V. 944
Cota: 26 F(ond) P(retios)
Posesori: Ardeii-an Ioan
(loannis Ardelianu)
Ardejan Janos Ion ( 1841)
(Este absolut sigur că Ion Ardeleanu s•a !>emnat în diverse iposta"Zc numele
pe oarte).
Ciuce>an Janos
G LEGIUIREA LUI CAHAGEA, Bucureşti, 1818.
2 f. nen.
104 p.
3 f. nen.
·
B. R. V. 983
Cota: 26655
Posesor Alexandru D. Xenopol

+

+

+

+

lnsemnări:

Pe coperta a doua:
I. 1838 iunie 25
,.Această carte este a me. Cine s-ar intimpla să o fure să fie blăstă
ma,t de to\i Sf(intii) părinti. Grigorie Popovici, 1838 iunie 25•.
2. Se află şi Sigiliul Domnesc cu inscripţia:
„IO GEORGHIE GARAGEA W cu MILA LUI DUMNEZEU DOMN A
TOATA T ARA ROMANBASCĂ u.
7 VASILE AARON, ISTORIA Ll!I SOFRONJ1'vl, Sibiu, (1821)
2 f.
46 p.
B. R. V. 1109
Cota: 81 F(ond) P(retios) şi 146160
Posesor: Vasile Goldiş, Hl34
Insemnări: , Donaţia lui Vasile Goldiş, 1934u.
8 LUDOVIC MITTERPARCHER, CREŞTEREA FRĂGARILOR, Buda, 1823, 60 p.
B. R. V. 1180
Cota: 133466
Posesori: Vasarhely Janos (Orizi Vasarhely)
Biblioteca Crăiască a oraşului Arad
Pe cotor: ,.Bamer Cultur"

+
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Insemnări:

1. .,Az Aradi Kir Făgymasiam Konyvtara"
9

LEXICONUL ROMANO-LATINO-UNGARO-GER1'-1AN, Buda, 1825

+

8 p.
VIII p.
B. R. V. 1240
Co,ta: 27261
10

+ 771

p.

OCTOIH CU CAT AV ASIARIU, Buda, 1826.
+ 4 f. nen. 141 f.

+

1

Legătură artistică

în piele.
B. R. V. 1284a
Coliga-t cu .,TIPICONUL", Buda, 1826 (B. R. V. 1284b);
Cota: 206831 D(ocumentare)
11 TIPICON, Buda, 1826.
'3 f. nen.
73 f.
Coligat cu „OCTOIH CU CATAVASIARIU", Bud-a, 1826
Co,t,a: 206831 D(ocumentare)
12 CONSTANTIN GOLESCU (RADU DINICU), ADUNARE DE TRACTATURI, Buda,
1826,
88 p.
B. R. V. 1275
Cot.a: 20761
Posesor: A1'exaindru D. X•enopol, 1880

+

Insemnări:

1. Pc foaia de titlu semnă.turn aulo·graf.'i a lui „Ale:-1.andru D. Xenopol".
2. Pe ootor: .,T11acturi perutiru Via;l,aahi,a şi Moldova"
13 CUVÂNTARE DESPRE POSTURllE BISERICII GRECEŞTI A RASARITUWI, Buda,
1828.
96 p.
B. R. V. 1364
Co~a: 137864
14 DAMASCHIN BOJlNCĂ, RESPUNDERE DEZGURZATOARE, Buda, 1828, 120 p.
B. R. V. 1357
Cota: 138077
15 MOISE SUCIU, SEMNUL BUCURIEI ŞI A POFTEI INIMEI, Buda, 1829.
10 p.
B. R. V. 1432
Cotia: 12321
Coligat 34.
16
ZAHARIA CARCALECHI, BIBLIOTECA ROMÂNEASCA, (val. I-IV) Buda, 1829--1830
Cartea I-a (1829) 4 f. nen. + 56 p.
Garte•a II-a (1829) 2 f. nen.
64 p.
C-ar,te-a III-a (1830) 56 p. Lipsă f. 57 - 58
Cartea IV-a (1830) 68 p.
B. R. V. 1410;
Cot,a: 15426
Posesor: N. D. Covaci Arad (1954).
Ar,ad Sz. K. V-aros Kăzm:u.veH>desi l!ntezete.

+

Inse<mnări:

1. Pe foaia de titlu:
,.Arnd Sz. K. Văros Kozrruii.velădei Intezete"
17

.. Cumpăr•ată şi dăruită de N. D. Coviaciu, bibliotecar" (Arad, 1945).
GRIGORIE PLEŞOJA:\!U, FRUMOASE DIALOGURI FRANCEZO-ROMÂNE Craiova
1830.
'
'
123 (-128) p.
B. R. V. 1494
Cota: 29 f"(ond) P(r~tios)
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TABELUL

l
privitor la

ţările şi localităţile

din Fondul
Nr.
crt.

în care au fost imprimate tipăriturile
al Bibliotecii judeţene Arad

româneşti

vechi

preţios

Limba în care a
fost tipărită
operia

Numărul
tipăriturilor

31

1.

română

2.

gr,eceşte

şi româneşte

-------în franceză

3.

-----------------------------

şi româneşte

4.

româneşte

latineşte
maghiară
şi germană

TABELUL
2

privitor la carc1cterul literelor de tLpar folosite Ia imprimare11
,·echi, aflate în Biblioteca jude\eanti Arad
Nr.
crt.
I.

Ţara

tipăriturilor

romftneşti

Numărul
tipăriiturifor

Localităţile

Alba Iulia

România

BLaj

3
3

Bucureşti

5

Criaiow (?)

1

laşi

1
3

Râmnic
Sibiu
(Necunoscute)

2.

Austria

Viena

3.

Ungaria

Buda

1
2

13

TABELUL
3

pivitor la limba

folosită

în

Hpăriturile

Biblioteca

româneşti
vechi
judeţeană Arnd

.din Fo-,d.ul

preţios

de la

30

I.

oirilioe

2.
3.

greceşti

1

la¼le

2

,.

.oirrJ.i:oe1,atinegreceşti
şi gotice

(germane)
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HISTORIOGRAPHISCHE ASPEKTE HINSICHTLICH DEN ALTRUMANISCHE~
DRUCKE AUS DEM WERTVOLLEN FOND DER ARADER BEZIRKSBIBLIOTHEK
(Zusammenfassung)
Die Arbeit tczieht sich auf die 34 altrumănischen Drucksachen, die sich in d~r
Arader Bezierksbibliothek befinden, die im 17., 18. und 19. Jahrhundert gedruckt wurden. Einige diP.ser Publikationen werden ausfilhrlich analysiert, bezilglich ihrer HE:rkunft, ihres Inhalts und des kulturellen und dokumentarischen Wertes, den sie clarstellen. Diesc sind: ,,Lithurgierul" aus Rîmnic (1759), ,,Evangheliarul" von Bucureşti
(1742), ,,Evanghelia învăţătoare", gedruckl in Bălgrad (1699), ,.Mineiul" von Rimnic
.( 1778), Oglinda arătată omului înţelept", von Buda ( 1807), ,,Istoria pentru începutul
românilor în Dachia" des Petru Maior, gedruckt in Buda (1812), usw.
Verfasser bcweist beziiglich des Inhalts dieser Drucke, dass die Entwicklung
der rumănischen Kullur im Laufe der Zeit nie Lilcken gekannt hat, sondern clas diese
eine stăndige Reihenfolge von sch6pferischen Werle aufzeigt - auf kilnstlerischem,
kulturellem, wissem,chaftlichem und geschichtlichem Gebiet. Verfasser kommt zur
Schlussfolgerung, dass die altrumănischen Drucke aus der Arader Bezirksbibliothek
.einen Schatz dc1rstellen, der eine allgemeine Wertschătzung verdient.
11
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CONTRIBUŢII

CU PRIVIRE LA VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
LUI NICOLAE HORGA - POPOVICI
de
EUGEN GLl'iCK

Om de cultură şi gînditor iluminist, Nicolae Hor:ga-Popovici este una
dintre personalităţile proeminente ale trecutului ar-ădean, cu o interesantă activitate literară desfăşurată lia începutul secolului al XIX-lea. Dacă
pînă nu de mult, figura lui a fost puţin cunos-cută, ea a fost adusă în
actualitate mai ales prin cercetările întreprinse în ultimii ani1.
După minuţioase investig,aţii în arhivele locale, ale căror surse de informaţii au fost în esenţă epuizate, cercetările intreprinse ne dezvăluie
,o viaţă deosebit de zbuciumată, caracterizată printr-o prodigioasă activitate militantă pe ogorul ,şcolii şi mai ales în cel al scrisului
românesc.
Sensurile străduinţelor sale trebuiesc descifrate în lumina realităţilor epocii în care a trăit şi a muncit.
Această perioadă, sfîr.şitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui
următor, în cele trei ţări române!Şti se caracterizează prin destrămarea orînduir1ii feudale şi prin continua întărire a elementelor 1capitalist<2. In
noile condiţii istorice, procesul de formare a nlaţiunii române se accelerează pe ambele versante ale Carpaţilor, iar lupta de eliberare naţională
şi socială ia proporţii neîntîlnite anterior. Tot în această perioadă asistăm
la o mare eferveiscenţă culturală, cu valenţe naţionale şi antifeudale bine
conturate, în care un rol de seamă l-a jucat Şcoala airdeleană2 • Mişcarea
culturală iluministă din Transilvania nu se reducea însă numai la prodigioasa activitate a marilor corifei ai a,ces·tei mişcări. Ea înmănunchează şi
o seamă de oameni de cultură r-ăspîndiţi în toate colţurile provinciilor de
dincoace de CaJ.1)aţi, uniţi prin idei şi năzuinţe comune.
Izvoarele istorice atestă faptul că părţile arădene au adus o contribuţie însemnată în acest proces de elaborare ,şi dimensionare a culturii
noastre naţionale. Astfel pe meleagurile arădene se înfiripă activitatea
unei intelectualităţi, care va întreprinde de-a lungul secolului al X:IX-lea
un adevărat apostolat naţional. Compusă din învăţătorimea şcolilor !române.şti, a. căror număr sporeşte neincetat începînd cu anii 17701._71, din
_preoţimea în rîndurile căreia pătrund tot mai multe elemente culte,
şi
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din puţinii funcţionari români din aparatul comitatenz, această intelectualitate îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult, rezervîndu-şi un
cuvint greu de spus atit în problema promovării intereselor populare, cît
şi în desfăşurarea evenimentdor locale legate de răscoala din 1784, de
frămîntările şi revendicările cuprinse în Supplex Libellus
Valachorum
(1791;, şi mai tirziu, în 1866 de acţiunea iniţiată de Moise Nicoară etc.
Din această pleiadă de cărturari a făcut parte şi Nicolae Ho,rga-Popovici, cea mai reprezentativă figură culturală arădeană din perioada carea prem2rs înfiinţării Breparandiei (1812).
Nicolae Horga-Popovici îşi trage obîrşia dintr-o veche familie românească, ai cărei ascendenţi se pot identifica documentar începind de pe
la mijlocul secolului al XVII-lea Ştefan I-Iorga, gradat din garnizoana
cetăţii Ineului, a fost investit la 11 mai 1645 de către principele Transilvaniei cu o diplomă de nobil. Această măsură decurgea din străduinţele
principelui care vizau întărirea forţelor de apărare ale cetăţii prin îmbunătăţirea situaţiei militarilo['. Ineul juca pe atunci un rol important în
sistemul defensiv existent în vestul Transilvaniei şi avea anumite implicaţii chiar şi în apărarea celor trei ţări române„ ameninţate de încercuirea otomană •
Cucerirea cetăţii Ineului de către o.ştile turceşti, survenită în
anul
1658, a adus la dispersarea garnizoanei. In aceste împrejurări unul dintre
urmaşii lui Ştefan Horga de Ineu, schimbă serviciul militar cu cel al altarului şi astfel în 1693, Petre Horga obţine de la mitropolitul Teofil, titular şi al scaunului episcopesc de la Ineu, o singhelie pentru ocuparea
parohiei Seleuşului 5 • Potrivit <latinei vremii, timp de un secol parohia amintită va fi păstorită, în virtutea eredităţii, de către componenţii familiei Horgai. In această perioadă, străvechiului nume al familiei i s-a adău
gat şi cel de „Popovici", stereotip pentru familiile preoţeşti. Explicaţia acestui fapt trebuie căutată în stările existente în eparhia Aradului, a că
rei conducere a fost încredinţată de oătre Habsburgi înaltului cler sîrbesc.
în conformitate cu „privilegiile iliric.?" din 1697.
Conscripţiile comitatenze ne furnizează de-a lungul anilor o serie de
date despre familia Horga. Printre membrii acesteia identificăm şi pe Simion Horga (Popa Simion), tatăl scriitorului, care servea la Seleuş de la
1748, sau poate chiar mai de mult. După unele în.semnări se pare că el arfi fost titularizat în fruntea parohiei pe la anul 1740 sau 1743. Este probabil totwşi că data cea mai sigură a singheliei să fie
17 48,repetată în
mai multe documente. Cele vreo patru decenii petrecute de Simion Horga în fruntea parohiei Seleuşului, nu rămîn fără rezultate palpabile~
printre care, poate cel mai important, construirea unei noi biserici, pentru care s-a primit autori:miţie în 1768". Dar familia Horga era nu numai
activă, ci şi prolifică. Documentele vremii atestă că Simion Horga avea
patru fii, cărora le-a dat în ordinea naşterii numele de Marian, Ioan, Nicolae şi Isaia.
Cercetările de pînă acum nu au reuşit să depisteze vreun document
cert care să stabilească data naşterii lui Nicolae Horga-Popovici.
Anul
1741, indicat de către unii cercetători nu poate fi acceptat, nefiind fundat
4
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pe nici un temei pe care să-l confirme izvorul citaJt • In schimb pare mai
verosimilă ipoteza bazată pe un document provenit din 1782, prin care
1

membrii familiei Horga îşi reclamă drepturile lor de nobilitate. Cum memoriul este semnat doar de către cei doi fii mai mari ai lui Simion Horga,
este de presupus că fraţii mai mici nu şi-au pus semnătura pe acest memoriu, fiind minori. Admiţînd această ipoteză, s-air putea conclude că
Nicolae Horga-Popovlci s-a născut la Seleuş pe la anul 1758.
In anii copilăriei lui Nicolae Horga-Popovici, Scleuşul făcea parte
dintre comunele mai mari, situate în Oîmpia Aradului. La recensăminte
le din 1774 au fost înregistrate 110 case iobăgeşti, iar pînă în 1786 cifra
se ridică la 134. Harnicii locuitori ai comunei, în întregime români şi
ortodocşi, se îndeletniceau cu agricultura, producînd un
griu renumit,
.şi mai ales cu creşterea vitelor. In tot timpul vieţii lui Nicolae Horga-Popovici comuna a rămas în posesia erariului, dotaţia preoţească fixînduse în conformitate cu urbariul din 1774. Din conscripţiile comitatenze reiese că dotaţia lui Simion Horga cuprindea circa 2/3 dintr-o sesie iobă
gească, la care se adăugau veniturile stolare8 • De aceea nu încape îndoială că educaţia aleasă dată mai ales lui Ioan ~i Nicolae. precum şi obţi
neriea singheliilor din partea unor episcopi străini, atît de iubitori de argint, au pus la grea încercare resursele financiare ale familiei.
Bă.trînul Simion dispare din evidenţele comit.atului pe la 1782, cînd
probabil a decedat, iar funcţia sa a fost moştenită de către fiul său Marian, în a cărui casă a găsit ospitalitate şi viitorul scriitor.
Inv•2stigaţiile de ţ~nă acum nu au furnizat încă date sigure cu privire la studiile făcute de către Nicolae Horga-Popovici. Cert este că el
s-a bucurat de o bună instrucţie, fiind posesorul unei
bogate culturi,
ceea ce se poate constata cu uşurinţă şi din operele sale. In mai multe documente contemporane S·e subliniază faptul că dînsul cunoştea pe lingă
limba română ,şi limbile latină, maghiară, sîrbă şi într-o anumită măsură
pe cea germană • Menţionate într-un document tardiv, provenit din anul
1816, nu s-au găsit dovezi palpabile nici despre studiile sale de medicină,
. despre care acesta afirma că Horga-Popovi'Ci le-ar fi posedînd. In nici una
dintre petiţile pe care scriitorul le-a înaintat, prin ani, către autorităţi,
pentru ,a cere p()sturi, nu figurează vreo menţiune în acest sens. Numele
lui nu l-am putut identifica nici printre studenţii români ai şcolii de medicină din Cluj, înfiinţată în 1775, nici printre cei ai facultăţii de medicină de la Tirnavia 10 •
Tinereţea lui Nicolae Horga-Popovici a fost deosebit de zbuciumată.
Marile evenimente istorice care au zguduit Tarnsilvania în această p-2rioadă s-au ră.sfr[nt şi în ţinuturile sale natale. In 1784 trec prin Seleuş
răsculaţii lui Horea, Cloşca şi Crişan, reuşind să înainteze pînă în zona
· Galşa-Şiria. Răscoala populară a fost înnăbuşită şi în aceste părţi cu cruzime, aşa cum ne informează deosebit de sugrcstiv cronicarul Ioan Monorai. Dar elanul de luptă al maselor nu a putut fi înfrînt. In 1786 au loc
puternice frăm[ntări ale iobagilor de pe domeniul învecinat al Zărandu
lui, iar rapoartele oficiale relevă în aceeaşi perioadă şi o puternică activi'.,tate haiducească ivită în plăşile Ineu şi Şiria 1 1.
9
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In anii aceia se cristalizează o serie de revendicări naţionale ale românilor arădeni, care după 1784 cer înlăturarea aparatului administrativ
nemeşesc şi instalarea unor funcţionari de origine română pe diferitele·
trs?pte ale conducerii locale. Luguzăul şi probabil şi alte comune, au confecţionat noi sigilii, prevăzute cu text românesc". Datorită opoziţiei nobilimii maghiare şi a administraţiei iosefiniste germanizante, aceste revendicări au putut deveni însă în pTea mică măsură o realitate.
Mari frămîntări au avut loc pe teritoriul actualului judeţ Arad şi în
perioada premergătoare redactării şi prezentării revendicărilor înscrise
în Supplex Libellus Valarehorum (1791). Eparhiile Aradului. Timişorii şi
Vi.rşeţului, locuite în mare parte de romimi, erau încadrate în sistemul
privilegiilor ilirice. Obţinindu-se aprobarea pentru ţinerea unui „Congres iliric" la Timişoara, la 1790, sînt convocaţi acolo şi delegaţii eparhiilor rom[m2şti. Alegerils? care au loc pentru designarea delegaţilor răsco
lesc satele, avînd un ecou deosebit mai ales în părţile
Hălmagiului. In
cadrul adunărilor electorale s-au formulat cereri şi doleanţe ridicate de
către comunităţile rcmân2şti, care au neliniştit comitatul 13 • Prezenţa delegaţilor români la acest congrs?s al naţiunii ilirice, a constituit
pentru
autorii Suplexului un argument puternic prin care justificau împăratului
necesitatea convocării unui asemenea congres şi pentru românii din Marele Prinicpat al Transilvaniei, ceea ce a 7i fost inserat în Supplex Libellus Valachorum 14 •
In aceste condiţii, Nicolae Horga-Popovici a fost numit în 1788 „învăţător al şcolilor aflate în partea greco-neunită a Siriei" 15 • Şcoala din
Şiria, una dintre cele mai vechi şcoli româneşti din părţile Aradului,
lupta cu mari greutăţi. Potrivit daklor din 1778, şcoala dăinuia într-o
casă particulară, fiind frecventată de 16 băieţi, care se instruiau în scris
şi citit.
Învăţătorul, care îşi desfăşura activitatea didactkă în tot timpul anului calendaristic, avea un salar derizoriu de numai 17 florini anual, la
care se mai adăuga stala legală, fără să fi fost însă rezolvate şi drepturile
sale de a primi pămînt - sesia învăţătorească - conform urbariului. El
avea locuinţa în casa parohială 16 • Reformele şcolare iozefiniste, cuprinse
în „Sistematica Provisio", care stipulau şi acordarea unui ajutor bănesc
din vistieria imperială pe seama şcolilor româneşti aTădene, precum şi
încheierea reglementărilor urbariale, au adus o îmbunătăţire a situaţiei
şcolilor locale, guvernaţii considerînd învăţămîntul ca pe un antidot
ţentru pTeîntîmpinarea mişcărilor populare 17 • Dispoziţiile
amintite se
aplică şi la Şiria începind cu anul 1784 18 • Dar chiar şi în aceste condiţii
ameliorate, Nicolae Horga-Popovici. om dotat cu o cultură superioară
faţă de ceilalti dascăli ai vremii, care îl îndreptăţea la funcţii mai înalte,
face de fapt la Şiria un adevărat apostolat, acceptînd funcţia dP învăţător
doarr cu scopul de a lumina poporul. Pregătirea lui superioară şi poziţia
lui socială pe care i-o conferea titlul de nobleţe al familiei, au facilitat
promovarea scriitorului în funcţia de „vizitator al şcolilor româneşti", misiune pe care el er.1 însărcinat să o presteze concomitent cu sarcinile
legate de postul de învăţător. Această însărcinare pare a fi motivată şi
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prin fia1ptul că inspectorul locului, Alexe Veseliei sau Vizilici, avea un
domiciliu îndepărtat şi o competinţă teritorială foarte întinsă 19•
Documentele cunoscute pînă în prezent nu sînt însă suficint de expli•cite în privinţa delimitării ariei asupra căreia se întinrdeu drepturile sal~
de inspecţie şi nici în ce priveşte competinţele sale, şi durata însărcinării.
.Se pare însă că aceste delegaţii care îi acordau dreptul de vizitare ,şi probabil şi pe cel de organizare a şcolilor române, să fi fost îndeplinite succesiv în pla:s,a Şiria şi apoi şi în alte părţi de pe teritoriul comitatului
Arad. Cerrt este că el şi-a îndeplinit această misiune cu tot zelul, şi că
mai tîrziu pentru punerea în lumină a meritelor cu care s-a învrednicit
în această fun1 cţie, el va invoca certificatele pe care le-a
obţinut de la
antistiile comunale în timpul cind exercita această mi siune de vi:itator
.al şcolilor 20 .
După puţină vreme, la 19 martie 1790, adunarea generală a comitatului Arad sistează aplicarea normelor şcol,are iozefini!'.te, iar Nicolae
Horga-Popovici este concediat21 •
In anii care urmează, el depune multe eforturi pentru rezolvarea
.unor probleme şcolare presante. Lăsînd pe plan secundar chestiunile sale
personale, el vizează ţeluri generale, mai înalte şi propunerile sale adresate autorităţilor tind la instituţionalizarea unei conducerri naţionale a
şcolilor :româneşti diFJ. comitatul Aradului. Incercarea întreprinsă de din.sul este de fapt prima făcută în acest sens. In prima petiţie adresată forurilor comifatense, Nicolae Horga-Popovici se plînge de faptul că el,
,,învăţător normalist al tîrgului Şiriei şi totodată vizitator al şcolilor naţionale din plasa Şiriei", a fost privat de această funcţie. Solicită să i se
dea funcţia de vizitator al şcolilor naţionale din tot comitatul Aradului,
iar pentru activitatea lui să i se acorde o remuneraţie din „casa publică".
Adunarea generală din 3 ianuarie 1791, luînd în dezbatere această petiţie,
constată lapidar că inspecţia şcolilor naţionale este de competenţa funcţi
onarilor comitatenzi ,iar pentru instruirea unei asemenea dotaţii ar fi nevoie
de o dispoziţie superioară. In :realitate, planul lui Ni~olae Horga-Popovici
este denegat, iar grija şcolilor naţionale răm1ne şi pe mai
departe în
sarcina unor persoane străine de nevoile acestor şcoli, fără nici o competenţă ~n materie pedagogică şi adeseori necunoscătoare a limbii de predare. Ca un fel de consolare, Nicolae Horga-Popovici este recomandat a fi
instituit învă1,ător 1a Şiria, dar şi aceasta numai în cazul dacă persoana
deţinătoare a catedrei de acolo ar fi mai puţin
corespunzătoare
decît
. dînsul2 2•
Realitatea este că nici această recomandare nu a fost onorată, aşa
după cum a rămas fără rezultat ,şi memoriul adresat ulterior forurilor superioare. In anul următor, el cere comitatului din nou să îl repună în funcţia de învăţător 1 şi vizitator al şcolilor româneşti, sugerînd ca numirea să
. aibă un caracter provirnriu pînă la definitivarea noilor norme şcolare.
Răspunsul adunării generale este şi de astă dată negativ23 • Conştient de
faptul că încercările sale sînt zadarnice, la începutul anului 179,3 cere co: mitatului să-i elibeTeze un certificat despre activitatea sa dăscălească. Petiţia sa este însă respinsă, invocîndu-se motivul că „nobilul comitat nu
1
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are cunoştinţă
administraţiei

despre acel itimp", formulă privind actele din timpu!
iozefiniste considerată ca neconstituţională de către nobi-

lime.
Cu tot eşecul acţiunii izolat ea lui Nicolae Horga-Popovici, privind
doar raza comitatului Arad, ideea conducerii naţionale a şcolilor ciştigă
teren. In memoriul „clerului ,~i naţiunii", datat din Chişineu-Criş la 9 iulie 1816, şi care a fost remis la Viena de către o del-2gaţie a românilor arădeni, realizarea integrală a acestei cerinţe apare ca o revendicare majoră a întregului poporl 4 •
In aceste împrejurări vitrege, Nicolae Horga-Popovici se retrăsese
la Seleuş, în casa fratelui său Marian, unde aştepta un deznodămînt favorabil demersurilor sale. Intre timp intervine un alt
fapt, care
va
schimba cursul carierei sale. Populaţia Seleuşului sporeşte şi datorită acestei creşteri s~ aprobă crearea celei de a doua parohii, fapt pe care
vechea normă stabilită prin urbariul din 1771 nu-l acceptase ca fiind legal. Titularul acestei parohii nou create devine Ioan Horga, care în 1792
obţine şi scaunul pTotopopesc al Şiriei, după ce în prealabil el reuşise să
şi asigure sprijinul majorităţii comunelor din tract şi să obţină recomandarea unor demnitari ilumini~ti. In petiţia adresată episcopului, Ioan Horga sublinia că la lucrările de cancelarie poate conta pe serviciile fratelui
său Nicolae, care cunoaşte cinci limbi".
In sfîrşit, la alegerile din 26 iunie 1794, Nicolae Horga-Popovici pă
şeşte pe prima treaptă a administraţiei comitatenze, devenind
„pentru
cinstea lui" jurat onorar 26 • Dar cariera lui administrativă este de scurtă
durată. Moartea fratelui său Ioan, intervenită la începutul anului 1796.
face ca una dintre parohiile Seleuşului să devină vacantă. In acelaşi timp
se complică şi situaţia sa la comitat, el nereuşind să ajungă în posesia actelor justificative ale nobilităţii sale, reclamate de familia Horga
incă din anul 1782"'.
·
La 29 februarie 1706 îşi prezintă demisia în faţa adunării generale
comitatenze. Intre timp se căsătoreşte cu Terezia, fiica cea mai mare a
comerciantului Gheorghe Dima din Ghioroc şi a soţiei sale Antiţa 28 • La
21 aprilie 1796 Consistoriul ortodox din Arad dă curs cererii sale şi aprobă numirea lui ca preot în Seleuş.
De acum înainte activitatea lui este legată definitiv de comuna Scleuşe.a. Neputind justifica ou acte titlul de nobleţe, este exclus din rîndul
puţinilor nobili români care au acces la viaţa politică, şi i se intentează
proces, fiind acuzat că s-a declarat ilegal ca nobil. Aceste amărăciuni sînt
secundate de g•rele probleme materiale. Zestrea de 200 florini a
soţiei
sale nu o poate incasa nici pină în anul 1800, din cauza unor
greutăţi
provocate de decesul socrului său. In vederea in'casării restanţelor provenite din venitul lni Ioan I-Iorga, Consistorul numeşte un comisar special„
care însă excelează prin inactivitate. Războaiele purtate de habsburgi împotriva Franţei, îi impun importante sacrificii. Astfel Nicolae Horga-Popovici este obligat în 1803 să echipeze un soldat,
contribuind în acest
scop cu 144 f<lorini3°.
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La Seleuş Nicolae Horga-Popovici duce o viaţă paşnica. Este evident că perceptele morale, pe care le susţinea cu atita căldură în opera
sa principală „Oglinda ... ", au constituit un îndreptar şi pentru activitatea
sa cotidiană. El se dedică în act'st timp cititului şi scrisului, aşa cum arată şi în prefaţa aceleeaşi lucrări. Este interesant de
remarcat că cea
mai mare parte din frumoasa colecţie de cărţi vechi române:;;ti, cc se
31
găseşte la Seleuş, provine din anii funcţionării sale • Tot la Seleu 7 îi stă
tea la disipoziţie şi biblioteca prietenului său Ladislau Nagy de Peretseny i (1768-1827), iar în Şicula se afla o colecţie ele cărţi din epoca revoluţiei franceze 32 •
Nicolae Horga-Popovici s-a remarca~ prin scrierile sale. Din păcate
opera sa nu a putut fi cunoscută în plenitudinea ei,
manuscrisele sale
dispărînd fără urmă. Am putut identifica doar o singură semnătură cu litere cirilice, aşternută p2 un Antologhion tipărit în 1705 şi păstrat în biserica din Seleuş, care se pare că ar fi autentică. In sichimb el ne-a lăsat
moştenire două valoroase lucrări literare tipărite. Prima este cunoscută
în rîndul vechilor tipăTituri româneşti sub titlul prescurtat de „Oglinda".
Scrisă la Seleuş, această carte a fost t2rminată în anul 1801 şi tipărită la
Buda în 180?33.
A doua lucrare este o lungă poezie. tipărWi într-o broşură cu litere
latine, în 1808, la Oradea. Această creaţie în versuri estc> una dintr~ primele poezii româneşti create pe aceste meleaguri. In faza actuală a cercetărilor nu dispunem însă de suficiente elemente pentru a fac-e o analiză
judicioasă nici în ce priveşte forma şi nici conţinutul
lucrării. Nu am
reuşit să identificăm nici măcar motivele care l-au determinat p2 Nicolae Horga-Popovici să purceadă la redactarea acestei lucrări •
Nu trebuie să mire pe nimeni faptul că această valoroasă operă iluminis•tă a răsărit dintr-o localitate, care în nici un ca;,; nu făcea parte dintre centrele cele mai importante ale judeţului Arad. Condiţiile vitrege
existente în Transilvania, caracterizate printr-un regim retrograd, bazat
pe împilarea socială şi naţională, nu erau propice d~zvoltării culturii, în
special celei româneşti, fapt dovedit de altfel şi prin greutăţile de care
s-au lovit marii corifei ai Şcolii ardelene. Mulţi scriitori şi gîditori valoroşi ai vremii au trăit ·exilaţi într-o izo1are rurală, ca de ex. Nicolae Horga-Popovici, sau ceva mai tîrziu Dimitrie Ţichindeal. Totuşi zilele lui
Nicolae Horga-Popovici ,au fost îndulcite de prietenia lui cu Ladislau
Nagy de Peretsc~nyi, notar în Seleuş, apoi funcţionar cornitatenz la Alrna,ş
şi Ineu, legăturile• lor fiind menţionate în jurnalul
acestuia. Ladislau
Nagy de Peretsenyi a fost autorul unor lu2răr iistorice şi literare scrise
in limba maghiară, dar după cum ne relatează istoricul Marki, c,i în româneşte. In volumul intitulat „Orodias", tipărit la Oradea în 1804, el publică „El~gia" lui George Şincai, lucrare autobiografică, scrisă în
1803.
Această scriere i-a fost predată personal de către autor la Oradea, la 29
septembrie 180-3 35 •
Ca un rezultat practic al acestei colaborări, putem considera poziţia
deosebit de înţdegătoar·e a lui Ladislau Nagy de Peretsenyi, faţă de poporul român, oglindită şi în lucrările sale 36 •
31

1

161
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae Horga-Popovici rămine pină la sfirşitul vieţii sale locuitor al
comunei de pe Cigher 37 •
Nicolae Horga-Popovici se stinge din viaţă la 13125 februarie 1811,
fără să fi· lăsat nici un unnaş 38 • Văduva sa, Terezia Horga, a
intervenit
pentru succesiunea în funcţie a nepotului său Vasile, fiul lui Marian. Dar
Consistorul arădean nu a dat curs cererii, considcrîndu-1 pe acesta prea
tînăr. Cu un an mai tîrziu, văduva cerc din nou soluţionarea situaţiei ei
materiale, solicitînd de data aceasta pentru sine doar uzufructul Sesiei
parohiale~ 9 •
Este neîndoios că apogeul activităţii lui Nicolae Horga-Pop,wici îl
constituie publicarea volumului intitulat „Oglindă". Exemplarul cel mai
complet cunoscut de noi, se găseşte în
posesia Bibliotecii Academici
R.S.R. din Bucu-r~ti. Acest exemplar a ajuns la B.A.R. pe la 1893, trecind anterior prin mai multe miini, ca de ex. a lui Nicolae Popovici din
Sintea l\1are 40 . Un alt exemplar se găseşte în patrimoniul Bibliotecii centrale municipale din Arad 41 • Alte exemplare se păstrează în diferite colecţii particulare, ca de ex. la Ineu. In tot cazul, astă-;,:i această lucrare a
lui Nicolae Horga-Popovici constituie o mare raritate, deşi la vremea sa,
alături de celelalte cărţi româneşti, ieşite de sub teascurile aoeleiaşi edituri, a circulat în toate teritoriile locuite de români, ajungînd pină la
Bucure-şti • Cum însă spre deosebire de cele mai multe
dintre cărţile
vremii, această lucrare nu conţine o listă a prenumeranţilor, este greu a
se stabili astăzi date exacte în privinţa circulaţiei cărţii.
Trecind la analiza succintă a acestui volum, ,constatăm că el se compune din mai multe părţi. Partea introductivă se divide într-o dedicaţie
şi o prefaţă numită „înainte cuvîntare". Amb2le, transcn,i.s-e cu litere latine, au fost republicate de I. Bianu şi N. Hodoş în anul 1910 43 • Incă din
această dedicaţie autorul arată că s-a gîndît la o carte utilă şi formativă
„pentru întelegerea norodului", ca „prin obicinuite purtări cu cinste după
năravurile şi lucrurile cel.:~ bune tare să priveghiem ... " Dind la o parte
învelişul formulelor contemporane stereotipe, se poate descifra încă din
această parte introductivă ideea iluministă a progresului prin educaţie şi
învăţătură, raportat la neamul din care făcea parte autorul. El are în vedere
realităţile
epocii,
procesul
de
formare
treptată
a unei noi structuri sociale, generate de orînduirea în curs de închegare.
Prin ridicarea culturală a poporului român i se asigură acestuia „mergerea către fericire", şi în acest fel fii săi „ar fi la meşteşug deprinzători, la
neguţătOl'i ispiti L.Jri şi l3. cătănă,şag credincioşi..." Este ncindoios că Nicolae Horga-Popovici dorea să vadă un aflux puternic al românilor spre
meşteşuguri şi c,cmerţ, ridicarea gospodăriei
ţărăneşti,
înregimentarea
românilor în cadrele armatei, şi în general, progresul naţiunii.
Indemnurile sale pentru progres social se îmbină cu o înaltă con,ştiin
~ă naţională şi cu sentimentul de mîndrie al obîrşiei latine, ,,că Românii adevarat de la Rema îşi trag numele ... şi loza ... ,: Nicolae Horga-Popovi::-i
are c-uvinte calde la adresa calităţilor por~orului român, în primul rînd a
ţinutei sale morale, considerînd că toate scăderile care mai există încă
sînt generat.: de lipa educaţiei, ceci de lii:sa şcolilor. Nu e greu de se42
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sizat la sfirşitul acestui lung pasaj, că el combate cu demnitate ,şi tact
calomniile răspîndite după 1784 de către nobilime, cu privire la
ţinuta
morală a maselor populare româneşti.
In final, autorul îşi exprimă dorinţa şi năzuinţa de a-şi aduce contribuţia personală la marele proces de înnoire şi progres al poporului român. ,,O d-e aş avea norocire -- exclamă el - ca în viaţa mea să văd
neamul românesc trc;dndu-se după rodurile cele cuviincioase în cercetarea înţelepţilor .. "
In acest fel ideile şi totodată cartea lui Nicolae Horga-Popovici se
încadrează în preocupările editoriale româneşti din Transilvania,
cu o
variată tematică economică, didactică, istorică, etică etc., care aducea în
dezbatere marile probleme ale epocii, îndeplinind o adevărată misiune
44

naţională progresistă •

Partea I-a a „Oglindei", denumită în orginial ,,I despărţire" poartă
titlul: ,.DeiSipre multe feliuri de pilde a bunelor năravuri" (pag. 1-37) şi
cur:rinde 22 de istorioar~ şi li2gcnde inspirate din trecutul istoric. Cele
mai reuşite relatează aspecte sugestive din viaţa şi activitatea lui Temistocle (2). Aristide (3). Diogene (5, 6), Marius (7), Pompei (10), Socrate (11)
CiceI'o (13). etc. Unele bucăţi sînt inspirate din istoria medievală. ca Arpad şi Tuhutum (17). Sigmond (18), Cetatef Vilagoşului (19), dar ele depă
şesc deja cadrul moralizator al acestui capilol, avind şi o semnificaţie mai
adîncă.
Informaţiile furnizate de autor în aceste istorioare nu au un caracter
inedit. Ele însă deschideau un orizont nou în faţa acelora care pentru
prima dată puteau savura în limba lor maternă înţelesurile şi faptele
înălţătoare descrise de autor. Selecţia întîmplărilor este făcută în aşa fe]
incit cititorului să i se perinde prin faţă o galerie întreagă de oameni de
seamă, care prin faptul că au considerat în viaţa lor cinstea ca pe o comoară supremă, furnizau exemple desăvîrşite de caracter
şi
înălţime
moralfi.. Toate aceste exemple trebuiau să fie mobilizatoare pentru tineretul român, care avea datc-ria să e~celeze prin asemenea trăsături
de
caracter, pentru a-şi put2a croi drum în noua structură socială, pe cale

de înfiripare.
L3. finele capitolului autorul consideră necesar a se trage o concluzie,
i:cntru a clarifica şi mai bine sensul moral al istorioarelor.
Partea a doua a cărţii este dedkată unor probleme de onlin socialrnor.:il (pag. 38--119) şi e!'::te împărţită în mai multe capitGle, fit~care fiind
de fapt un fel de eseu.
Probl~mele abordate cuprind sfere variate. dar care prin scopul urmărit converg tot în direr::ţia formării ,mor ti-ăs5turi de caracter. Inseşi
titlurile capitoldor sînt ,~difr:atoare în acest sens: ,,Pentru viaţa omului
de cinste" (p. 38-43); ,,D2spre datorinţa lucrătorului celui credin'Cios" (p.
44 şi următoarele); ,,De8pre năravul cel bun" (pag. 97--100);
,,Pentru
preteşug" (pag, 101-107); ·Şi „Despre căsătorie'~ (pag. 114--119).
l:ddle social-morale susţinute de Nicolae Horga-Popovici în această
rarte a căr\ii, s,înt fără îndoială progresiste. Anali· area amănunţită a afinităţii dintre ideile sale morale cu gîndirea etică şi p2dag.ogică progresistă a vremii, este încă o sarcină a viitorului.
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In p3.rlea :i treia a cărţii sale, Nicolae Horga-Popovici reintră în
sfera istoriei, abordînd mai ales probleme locale, ca cele despre Pîncota (pig. 120- J121), Ineu (pag. 121-122) şi Orod (pag. 121-125). Tot acestei părţi i se adaugă şi naraţiunea istorică întitulată „Arătarea
întîmr:lării fetei lui Bogdan, fostului voievod al Ţării Moldovei, din anul
de la Christos 1346" (pag. 135 şi următoarele). Aceste materiale istorice,
ca şi cele cuprinse în prima parte a cărţii ,avînd o legătură cu istoria poporului român, au un dublu rol. Autorul a căutat în primul rind să-şi
susţină idE>ile sale moralizatoare. arătînd că „tot feliul de învăţături sînt
bune, iară învăţătura d~ poveşti historiceşti e mai bună şi mai folositoare
pentru că dintru aceasta poate şti cele trecute şi cele viitoare" .
Eivorarea unor fapte măreţe din istoria poporului român putea avea
valenţe educative sporite, mai ales atunci cînd autorul se referea la vitejia unora dintre înaintaşi, cum este cea a lui Gelu (istorioara despre
Tuhutum). sau punea în lumină tumultoas.a .personaEtate a voievodului
Bogdan. Victoriile româneşti repurtate asupra regelui ungar Sigismund,
constituiau şi ele noi dovezi despre virtuţile româneşti.
Dar nu putem pierde din vedere nici faptul că materialele publicate
de Nkolae Horga-Popovic:i cons:tituie primii paşi spre înjghebarea unei
istoriografii româneşti arădene. Est-e adevărat că la autorul „Oglinzii"
datele istorice \'C'ri<lice se amestecă adeseori cu cele legendare, dar aceasta se explică prin faptul că izvoarele care i-au stat la dispoziţie erau neîndestulătoare, avînd cel mult un nivel cronicăresc. Astfel, afirmaţia sa
despre vechimea cetăţii medievale de la Şiria, ale cărei începuturi le plasează înaint~ de sec. al X-lea, nu rezistă criticii. Dincolo de aceste slăbi
ciuni, inerente unui autor care a trăit izolat, departe de arhivele şi bibliotecile mari, ni se par totuşi a fi de o importanţă deosebită concepţiile
sale istorice, foart.-:> 2.propiate de cele ale Şcolii ardelene. In „Oglinda"
Nioola,e Horga-Popovici susţine latin ibatea poporului român, c.aracterul
său băştinaş pe aceste mele2,guri şi unitatea indestructibilă a celor ce locuiesc pe ambele versante ale Cal"J)aţilor. Această conştiinţă a unităţii etnice, reprezintă şi la el o etapă evidentă în dezvoltarea conştiinţei naţi
onale.
Ni'colae Horga-Popovici foloseşte în mod consecvent p2ntru definirea
poporului să11, termenul de ,,român", termen pe care oficialitatea transilvană. îl denega în
ace~'. vreme. .Asemeni celorlalţi m'litanţi pentru
cauza naţională, sublinia şi el descendenţa romanilor din cel mai însemnat popor al anti~hităţii - romanii -- a cărui limbă şi lăsămînt culturnl jucau înC'ă un rol important în Europa contemporană vi2ţii sale.
Conştiinţa originii latine nu întunecă însă în faţa autorului, nici meritele
strămoşilor daci, a c2.ror amprentă caută să o descifreze din urmele culturii materiale existente la Şoimo~. De;;ma c tc. El subliniază cu o deosebită tărie prezenţc1 romiinilo:r pr- aces1P n,P]P::ig,uri, l::i venin~a tribui·ilor
ungureşti, scoţînd în evidenţă rezistenţa lui Gelu •Şi folosind din plin relatările cronicii lui Anonimus, denumit eV:> către autor în mod greşit Orodi Pavel. Axioma despre unitatea neamului românes,c de pe ambele versante ale Carpaţilor, care străbate întreaga sa lucrare, reiese deosebit de
0
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pregnant din legenda fetei lui Bogdan. Se arată aici, printre altele, că
voievodul, pentru popularea unei regiuni situate la est de Carpaţi, a chemat oameni atit din Transilvania, cit şi din alte părţi ale Moldovei. In
această perioadă în care se vîntura atit de insistent ideea drepturilor istorice, datele lui Nicolae Horga-Popovici constituiau argumente politice,
lansate în focul luptei pentru o viaţă naţională liberă. Prin scrierile sale
de istorie locală, el căuta să dovedească faptul că valabilitatea
tezelor
privind întreaga „Dacie" se referă şi la părţile arădene. Chiar dacă autorul nu a tras concluzii politice explicite, aşa cum s-a făcut în S.upp'lex
Libellus Valachorum, totuşi el a adus servicii incontestabile cauzei naţi
onale. El a contribuit din plin la pregătirea ideologică a marilor acţiuni
care se vor leclanşa la numai dţiva :ani după moartea sa, sub conducerea
lui Moise Nicoară, care avea o deosebită stimă pentru opera lui Horga."5
Deosebit de important pare faptul că aceste idei înaintate prind ră
dădni şi la oamenii de cultură maghiari din părţile Aradului. Ladislau
Nagy de Peretsenyi se apropie mult de concep\iile istorice ale Şcolii ardelene, iar Gavril Fabian, conducă.torul opoziţiei liberale dinainte de 1848,
admite şi el într-o anumită măsură teza continuiităţii rcmâneşti, în cartea sa publicată în 1835"li.
Meritele lui Nicolae Horga-Popovici apar şi pe terenul versificaţiei.
In afară de poezia publicată la Oradea, în 1808, putem menţiona producţiile sale de acest gen, inserate în „Oglinda". Printre acestea se remarcă o poezie ocazionată de moartea soţiei palatinului, întimplată în
1801 (p. 1211 ,şi urm.) şi altele. Tot în „Cglinda" el a inserat o tradiucere
de cîteva r,înduri din Properţius (pag. 65-66). Mai important pare însă
un fragment dintr-un cîntec popular, intercalat în legenda fetei voievodului Bogdan 47 •
Tradiţia iluministă promovată de Nicolae Horga-Popovici a fost continuată şi ridicată pe o treaptă superioară de către distinşii profesori ai
Preparandiei din Arad şi de că-tre mulţimea intelectualilor care au activat pe aceste meleaguri, contribuind la răspîndirea culturii în s1înul maselor şi la elaborarea unui program de revendicări sociale şi naţionale,
care au netezit calea progresului şi a eliberării naţionale.
NOTE
1 Dr. Oataivian Luipiaş, Preotul Nicolae Horga-Popovici, cărturar arădean de acum un
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BEITRAGE BETREFFEND LEBEN UND TETIGKEIT VON
NICOLAE HORGA-POPOVICI
(Zusiammenfas,sung)
Verf,asser beniitzt unveriiffcntlichte Daten aus den Arader Archiven, eine reiche
pubiizi,srtische Bibliograiphie und widmeit ein aufmerik sames Studium der W011ke des Nicolae Horg,a-Popovioi. Dadurch bringtht er neue Daten Ober das Lelx~n und. clie Tatigkeit des aufklărerischen Scrurift.stellers vom .A.nfang des 19. Jahr-hunderts.
Aus dcn Zeiitdokume1mte111 wwrden Daten hinsichtlich der Familie Horga-P,opovioi
entnommen und die offenUiche und schrifrt'Sltellerische TMigkeit umrissen.
Da diese
Tă-tigkeit in dem soziaJ-polUischen Kon1ext der Zeit eingestuft wird, brin.gtt vorli,egende Abhan.dlung nichit nur Informationen biographischen Charakters, sondern
ergibt
auch eine gedran,gite Vorst.ellung des Werkes von Nico1ae Horg,a-Popovici und l,egt die
llis•turischen Koordoruate sowie den aufklărerischen ChiM.akter der TătigkeLt dieses bedcut~nden Aradm Schriflstellers fe:it.
1
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ATANASIE ŞANDOR (1808-1892)
de
NICOLAF:

HOŞUT

1n :upta de emancipare socială şi naţională clin Transilvania, Aradul
a avut un rol important. Răscoala ţăranilor iobagi condusă de Horea,
Cloşca şi Crişan, în extensiunea ei, revoluţia burghezo-democratică de la
1848, in toată complexitatea ei, mişcarea muncitorească, în începuturile
ei, mişcarea memorandistă, în amploarea ei, şi în sfîrşit, desăvîrşirea
procesului de formare a statului naţional român, la 1 Decembrie 1918,
nu pot fi cercetate corect şi integral din punct de vedere ştiinţific fără
a ge avea în vedere şi aportul Aradului la aceste evenimente. Angajarea
Ararlului în această luptă începînd cu a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea se explică prin concursul mai multor factori. In primul rinei
a•ceştia s,înt de natură social-economică în Arad se dezvoltă în acest
timp foarte mult industria şi comerţul - şi de natură demografică majcritatea populaţiei din judeţ era alcătuită din români. Un alt factor
în a':'.eastă luptă îl constituie cultura. Intr-adevăr, în jurul Preparandi•~i
arădene, încă la începutul secolului trecut, s-a născut şi apoi de aci s-a
răspîndit o puternică mişcare iluministă, cu un pronunţat caracter social
şi r,aţional, care spre jumătatea secolului al XIX-lea va ceda locul u·nei
mişcari politice cu puternice accente revoluţionare ce va cuprinde cercurile Jin ce în ce mai largi din rîndurile populaţiei româneşti majoritare.
Cultura arădeană prin valorile promovate, prin instituţiile sale; va
servi, în primul rînd, cauza poporului, aspiraţiile sale cele mai legitime.
In cadrul a,::estei culturi, profesorii Preparandiei a:-ădene au adus contribuţii valoroase şi originale care vor intra în patrimoniul naţional, după
CUJ1i tot ei vor contribui prin lupta lor la elaborarea unor pagini de
istorie social-politică ce interesează întreaga ţară. Printre aceştia se numără şi Atanasie Şandor, personalitate cunoscută, dar, încă prea puţin
apreciată.

Atana•sie Şanidcr 8-a născut în oraşul Nădla2, judeţul Araj în anul
1808 1• Studiile gimnaziale le-a făcut în Arad şi Timişoara. A urmat apoi
filoL.ofia la Seghedin şi facultatea de medicină din Budapesta, pe care a
terminat-o în anul 1836. 2 Originar dintr-o familie .săracă, ce nu-l putea
susţine material la studii, At. Şandor s-a angajat pe timpul acestora ca
instructor al familiei Kabdebo. 3
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D; prt ~e:·i-r:inc:i.rca studiilor, cu titlul de doctor în medicină, el functicnca;.:a ca medic la Nădlac şi Lipova pînă în anul 1838, cînd în aceeaşi
~ali Late, se stabileşte la Arad. Referindu-se la activitatea sa de medic în
Araci el menţionează în cererea de pensionare şi primele contacte pe care
le-a avut cu Preparandia şi elevii ei. Cu justificată mîndrie At. Şandor
arata că a acordat asistenţă sanitară gratuită elevilor preparanzi : ,,pe
fosta tinerime teologică...Jpreparandă - scrie el în actul amintit - am
gratis curat cercetînd pe la cortilele lor pe elevii morboşi".'• Această latura a activităţii sale pune în evidenţă trăsături psihice ce-l vor caracteriza toată viaţa : omenia în relaţiile cu oamenii de condiţi2 umilă şi
paLriotismul său ce s-au exprimat prin ajutor acordat viitorilor învăţă
tori - copii de plugari şi dascăli săraci - , acelora de care societatea
noastră avea atîta nevoie şi care vor avea rol atît de mare în viaţa satului românesc în lupta de emancipare socială şi naţională.
In anul 1843, Atanasie Şandor renunţă la cariera sa de medic, o
carieră care îi aducea venituri materiale substanţiale şi se dedică. muncii
de µrolesor la Preparandia arădeană. In noua profesiune avea venituri
băneşti mai reduse, dar satisfacţiile spiritual.c erau incomparabile. Salariul lui, de-a lungul vremii, a fost insuficient, ca al tuturor dascălilor
români din Transilvania acelor vremuri. In felul acesta nu de puţine ori
este pus în situaţia umilitoare de a solicita mărirea salariului insuficient
pentru satisfacerea nevoilor familiare. Astfel, într-un memoriu înaintat
de At. Şandor <;,i Alexandru Gavra, colegul său de la Preparandie în
an:..il 1866 „Asociaţiei pentru cultura poporului român" din Arad ei
arată că de „cînd toate sînt atît de scumpe cu un salariu de 336 fl.v.a. pe un
an nu e modru ca să o mai putem scoate la capăt. Sîntem siliţi din mult
puţinul ciştig ereditar de la părinţii noştri, şi dacă va dura îndelung
astfel, în fine, ne vom despuia de toate, servind neamului". 5
Cu tcate acestea, Atanasie Şandor, dominat de convingerea că profesorul prin rosturile lui serveşte naţiunea, în consecinţă pentru această
profesiune şi acest sacrificiu trebuie să facă totul, nu părăseşte catedra
Preparandiei decit la sfirşitul anului 1879, cind se pensionează după 36
ani de activitate profesoralăY Se stinge din viaţă în anul 1892 lăsînd în
urma lui pilda unui profesor devotat şcolii, şi exemplul unui intelectual
angaJat în marile probleme ce-au frămîntat cultura şi epoca sa.
1

Activitatea

didactică

In calitatea sa de profesor la Preparandia din Arad At. Şandor 3
predat mai multe discipline : limba română, epistolografie, limba maghiară, germa.nă, ţedagogie, metodica, istoria, geometria, istoria naturală,
şi r1esen. 7 Nevoile i-au impus să predea aceste obiecte de învăţămînt pentn.1 că la un moment dat, erau numai doi profesori la Preparandie şi
aceştia trebuiau să acopere toate disciplinele. El s-a simţit atras în activitatea sa, deşi de formaţie medic, de predarea limbii române. Rosturile acestei discipline nu erau numai de natură instructivă ci şi ·educativă
- ea va asigura pregătirea viitorilor învăţători pentru o muncă anevoiuasă, dar plină de responsabilitate : înzestrarea poporului cu un mijloc
170

https://biblioteca-digitala.ro

de comunicare naţional şi de cimentare a năzuinţelor sale seculare. In
predarea acestor discipline va depune At. Şandor toată priceperea şi
talPntul său pedagogic, pentru această disciplină va depune el eforturi
e:--.traordinare - redactare de manuale, articole, recenzii etc.
Cunoştinţele de pedagogie şi metodică au fost predate de At. Şandor
după manualele elaborate de Dimitrie Constantini. 8 El s-a silit ca prin
act"3te cursuri să asigure pregătirea viitorilor învăţători în aşa fel incit
să poate contribui la dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală 2 copiilor
<le plugari. Din cursurile sale rezultă că în privinţa rosturilor şcolilor
săteşti el avea o concepţie de tip luminist. ln cursurile sale revine mereu
asupra nevoii de luminare a maselor prin învăţătură în lupta lor de
emancipare. Intr-o scrisoare adresată „Reuniunii învăţătorilor" din
Biserica Albă la 29 august 1878, At. Şan~or insistă, c'.i:1 nou, asui:ra acestui rol ,al ~colii săteşti. ,.Şi nu poate fi nirn:c mai sănătos - scrie el mai fericit pentru poporul nostru decit dezvoHarea şi luminarea în şcoa
lă la a cărei ajungere mijlocitorii şi primii factori sint invăţătorii". 9 Iar
în manualul său de epistolografie cere viitorilor învăţători să indemne
,,odraslele omenimei viitoare către o viaţă tihnită, mai fericită, mai luminată (s.n.) decit au fost a părinţilor". 10
In calitate de profesor la Preparandie, At. Şandor s-a interesat de
ccndiţiile de viaţă şi muncă ale preparanzilor şi ale învăţătorilor. Din rapoartele şi corespondenţa sa rezultă aprecieri şi luări de atitudine faţă
de viaţa grea a acestora. El cerea scutiri de taxe pentru preparanzii să-
raci şi mărirea salariilor învăţătorilor nevoiaşi. Intr-un raport întocmit
de At. Şandor şi Ioan Russu la 9 ianuarie 1851, adresat directoratului
ş•~olar districtual, se arată că „preparanzii fiind copii de pauri şi de învăţători români foarte rău dotaţi, aceea mai virtos din serviţiuni trăiesc
1i numai puţin şi-aduc de mincare de pe acasă, pentru sarcina lor dacă
s-ar mai arunca ceva taxă de familiaţie sau de astfel dP dajdie sub orice
titlu, precum ii sînt împrejurările de la numărul de 70 de ast2izi, uşor
ar scade la 4-5 tineri, şi aşa naţiunea română ar avea cel mai mare
sc:ăz:ămint de învăţători preparanzi". 11 La sfirşitul raportului autorii cer
îrn bimătăţirea condiţiilor de viaţă ale elevilor de la Preparandie intre
altele şi lemne de foc pentru încălzirea sălilor de clasă.
Avind în vedere condiţiile grele de muncă ale slujitorilor şcolii
inc[ din timpul revoluţiei de la 1848, aceştia redactează memorii prin
care cer „să se ridice edificii şcolare corespunzătoare, prevăzute cu necesare instrumente didactice, precum şi mărirea salariilor". 12 A t. Şandor
cunoştea aceste stări de lucruri prin constatări făcute personal la faţa
}ocuiui. într-o scrisoare trimisă în anul 1878 „Reuniunea învăţătorilor"
din BisPrica Albă arată că învăţătorii muncesc cu sirguinţă „deşi - scrie
d - renumeraţiunea în multe locuri nu corespunde faţă de oste!1eala
cu pruncii". 13 Rapoartele, memoriile, toate intervenţiile, au rămas fără
rezultat deoarece mentinerea şcolilor româneşti şi a slujitorilor ei
la un nivel material scăzut făcea parte din politica generală de asuprire
na\ională din cadrul imperiului habsburgic, fapt ce justifică, în plus,
legitimitateo. luptei de eliberare natională a poporului român din Transilvania.
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Ccncepţia lui At. Şandor privitoare la conţinutul pro~esului de învătămînt rezultă din manualele sale, rămase în manuscris, din însemnă

ri!~ şi observaţiile sale asupra unor cărţi şcolare. In general At. Şandor
pledează pentru un învăţămînt funcţional, în care să se predea elevilor
n111.n~i cunoştinţe utile, legate de viaţă, de formarea morală a omului.
Primul manual, mai important, elaborat de At. Şandor este
AECDariu sau Literariu românesc început la sfîrşitul anului 1849 şi terminat la începutul anului 1850. Referindu-se la condiţiile în care l-a reda::tat, el arată, într-o scrisoare adresată lui G. Bariţ, că a fost „provocat
-scrie el - de o adunare de români din dieceza Aradului să fac în
ABCD-ru român"'. 14 Adunarea de care vorbeşte credem că este de fapt
Co-1grcsul de la Chişineu-Criş din martie-aprilie 1849 care, în condiliil•.:- revoluţiei de la 1848/49 în părţile Aradului, a luat în dezbatere
problemele fundamentale ale învăţămîntului românesc din vestul ţării. 15
In intenţia autorului manualul acesta trebuie să servească toate
„şcolile rcmfme după cum rezultă din precizările făcute de At. Şandor
în „Foai~ ţentru miate, inimă şi literatură" - fără destingerea religiunii
precum vedem prea bine că se cere cu tot dinadinsul din toatP părţile
romfrnimei, ca adică învăţarea limbii române cu litere romane să se înceapă pe la toate şcoalele ca aşa generaţia jună de acum să iasă cu totul
almiterca pregătită şi în privinţa aceasta". 16 Pentru a putea fi tipărit,
manualul a fost trimis de autor la Viena unde urma să obţină aprobările
necc>sare. ,,Abecedarul" nu s-a tipărit, iar autorul îl credea, la un moment dat, pierdut. Tocmai de aceea el consideră necesar să-şi expună
principiul care l-a călăuzit într-un articol publicat în Foaia ... lui G. Bariţ.
„Abecedarul" nu s-a pierdut. El se află, în manuscris, la Biblioteca
Academiei R.S. România. 17 Scris cu slove cirilice pe o pagină şi cu litere
latine pe pagina următoare el pune, întîi de toate, problema introducerii
alfabetului latin în scrierea românească şi caută soluţii pentru rezolvarea dificultăţilor pe care această măsură le presupune. într-adevăr problema adaptării noului alfabet ridica multe dificultăţi a căror rezolvare
a durat aproape un secol.
In Trans:lvania introducerea alfabetului latin - menit să demonstreze odată în plus romanitatea neamului şi să contribuie, apoi, la înt:1rirefl conştiinţei na\ionale - s-a pus în discuţie, mai largă şi mai insis~entă, cu prilejul revoluţiei de la 1848 cînd, în părţile Aradului, la
Congresul de la Chişineu Criş se menţiona, în hotărîrile acestei adunări
ca „pentru uşurarea pruncilor aceştia vor folosi numai alfabetul latin". 18
Respectînd principiile didactice „Abecedarul" lui At. Şandor a
Ioc;t conceput sistematic şi accesibil. In prima parte sînt prezentate sunetele limbii române redate cu slove cirilice - reduse la un număr de
27 -- şi ale alfabetului latin. 19 1n partea a doua sînt prezentate silabele
după următorul model :20
„ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bâ, be
va, ve, vi,vo, vu,va, ve, vâ,ve
pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pâ, pe
la. le, li, lo, lu, la, le, lâ, le··
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Manualul apoi prezintă texte alcătuite din cuvinte despărţite în silabe. Se dau ca exemple şi substantive proprii - ,,Da-ci-a", ,,Per-si-a",
„Ru si-a", ,,Tur-ci-a". 21
Ultima parte a „Abecedarului" cuprinde texte de lectură prin care
autorul urmărea să asigure atît adîncirea cunoştinţelor însuşite în prima
parte a manualului cit şi educarea moral-cetăţenească a elevilor. Textele
prezintă momente din viaţa şi activitatea copiilor la şcoală, acasă, în
timpul liber - aspecte ale naturii, din jurul casei şi gospodăriei ţără
neitl, ajutorul acordat de copii părinţilor la munca cîmpului. 22 Deosebit
de valoros este textul ce cuprinde sfaturile date de învăţător copiilor.
Unele din acestea sînt îndreptate împotriva superstiţiilor atit de răspîn
dite în trecut la sate. ,,Mai departe ne zice dascălul : - se arată în textul amintit - să fim cu luare de seamă spre toate, ce vedem, ce auzim
şi să nu credem eîte toate minunile e:u care voiesc unii şi alţii a ne
speria, şi cu care se nutreşte numai superstiţia (credinţă deşartă), să na
cred~m în vorbe băbeşti despre caii lui Sin-Toader, despre maina pă
durii, vîrcolaci /: copiii cari mor nebotezaţi /, marţi seara, babe cloanţe,
sfarmă petroi, strîmbă lemne ş.a. căci acele sînt numai vorbe goale"_ia
Sfaturile învăţătorului cuprind, în continuare, îndemnuri la înţelegerea
valorilor - dreptatea, adevărul, răbdarea etc.
ln concluzie acest manm,1 se p0ate aprecia ca v:=tloros prin ~aptul ci'.\
autorul s-a străduit să soluţioneze dificultăţile determinate de introducerea alfabetului latin în scrierea românească, prin faptul că este conceput metodic şi în sfîrşit, prin lecturile sale care pun în evidenţă orientarea autorului spre o şcoală ale cărei rosturi principale sînt de natură
să pregătească elevii pentru viaţă, pentru integrarea socială.
Un alt manual elaborat de At. Şandor, rămas tot în manusrcis, este
ce! de epistolografie2" redactat în anul 1853. Cursul de epistolografie urmăr0a să pună la îndemîna elevilor preparanzi cunoştinţe şi priceperi
referitoare la redactarea unor acte private. Din cuprinsul manualului
rezultă că autorul l-a conceput în două părţi : o parte, formată din două
('apitole, scrisă cu litere cirilice cuprinde consideraţii teoretice privitoare
la epistolografie şi partea a doua, scrisă cu litere latine cuprinde exemple practice. Autorul, rezultă din manualul respectiv, a avut în vederL•
prolJlemele practice, deoarece, după ce prezintă diferite tipuri de scrisori şi alte documente private, insistă cu multe exemple concrete asupra
acestor acte. Cursul a fost de mare folos, pentru viitorul învăţător pregătit nu numai pentru munca la clasă ci şi pentru ajutorarea oamenilor
din sat în rezolvarea unor probleme de interes privat, iar autorul lui ~
ştiut să surprindă problemele principale ale disciplinei respective· şi să
le :·ezolve prin exemple practice legate de viaţă.
Manualul de gramatică rămas, de asemenea, în manuscris, cuprinde
probleme de un deosebit interes ştiinţific şi didactic. El este cel mai
valoros manual elaborat de At. Şandor abordînd toate problemele predate de autor la disciplina de bază pe care a susţinut-o în cadrul Preparandiei - limba română. Din prima parte a manualului rezultă că At.
Şandor era preGcupat să lămurească elevilor de la Preparandie scopul
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gramaticii în şcoală. ,,Pentru de a-şti scrie româneşte - arată în studiul
„Modul scrierii sau ortografia română cu litere latine" - este lipsă mai
în:îi a şti vorbi bine româneşte, ce ne învaţă gramatica română ; deci ca
bi11e să putem scrie româneşte trebuie să ştim bine gramatica, să cunoa~tem toate însuşirile limbei române, să ştim etimologia : deducerea
c1hintelor din rădăcina lor, formarea şi schimbarea lor luată, după analogie .. .'125 Dln aceste precizări rezultă că pentru At. Şandor studiul gramaje-ii are o finalitate practică - însuşirea corectă a unei limbi. Cunoaş
te1·i•a unei limbi presupune a vorbi corect limba respectivă şi apoi a o
H:rie corect. Pronunţarea şi scrierea corectă presupune cunoaşterea unor
reguli, a unor norme stabilite prin studii de etimologie, analogie etc.
La Biblioteca Academiei se găsesc mai multe gramatici, în manuscris, elaborate de At. Şandor. CeL~ mai importante după apre::-ierea
specialiştilor sînt două : manuscrisul numărul 1018 şi mai ales nr. 1019.
ln această parte a lucrării noastre nu ne vom referi la problemele de na~ura ştiinţifică ce apar în aceste manuale. Există în aceste lucrări multe
probleme de natură ştiinţifică care au fost abordate cu multă înţelegere
şi c,mpetenţă de Popa Mircea. 21 ; Ne vom referi asupra aspectelor didactirc şi metodice. ,,Gramatica limbii române" - manuscrisul nr. 1019 cuprinde 233 de pagini şi este redactată cu litere cirilice. Literele latine
apar mai ales în titluri. Manualul pune în evidenţă aceleaşi preocupări
ale autorului pentru un conţinut ştiinţific corespunzător bazat pe ultimele informaţii de specialitate, pentru asigurarea accesibilităţii şi sistematizării cunoştinţelor. Referindu-se, de exemplu, la conjugarea verbuluL e.utorul indică modurile şi timpurile acestuia :27 indicativ, con_iunctÎ'v,
condiţional, imperativ, infinitiv, gerunziu şi participiu.
Deşi nu a cunoscut lumina tiparului „Gramatica limbii române" ră
mine o lucrare ştiinţifică şi un manual valoros prin abordarea problemelor fundamentale ale disciplinei respective, prin soluţiile adoptate de
au~or - în general bine chibzuite - prin faptul că viitorii învăţători,
elevi ai Preparandiei, au copiat-o şi s-au călăuzit după ea în munca lor
~n şcolile săteşti.
At. Şandor a predat la Preparandie şi un curs de geometrie. Intre
documentel2 şcolare rămase de la el şi păstrate la Biblioteca A::·ademiei se
află şi manuscrisul manualului „Introducere în geometrie", 28 scris cu lit~re
1:J.tine. Manualul vădeşte aceleaşi preocupări ale autorului pentru con;inutul ştiinţific al disciplinei respective, pentru respectarea principiilor
didactice în predare. El este însoţit - spre deosebire de alte manuale cu multe figuri geometrice care facilitează înţelegerea noţiunilor de geomt:il'ie şi rezolvarea problemelor. Prima parte cuprinde noţiuni introduc1iYe în geometrie : despre corpuri, suprafeţe, linii, puncte etc. Ea se încheie cu fixarea obiectului geometriei. ,,Invăţătura despre mărimea suprafeţelor arată At. Şandor se numeşte geometrie şi se împarte în
29
d~11ă : partea principală, adică Planimetria şi Stereometria". In continuare, autorul insistă asupra cunoştinţelor de planimetrie (geometria
plană) punctul, linia, unghiul, triunghiul, tetronomul, poligonul, cercul
ş.a. şi asupra teoremelor referitoare la aceste cunoştinţe. Dintre teoreme
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se opreşte cu insistenţă asupra celei enunţate de Pitagora. ,,într-un
triunghi dreptunghic - scrie At. Şandor - patratul ii:;otenuz-ei este egal
suinei din patratul ambelor catete". 30 Stereometriei (geometria în spaţiu)
E ~înt rezervate două pagini, probabil şi pentru faptul că autorul o con~îdera de importanţă secundară.
At. Sanidor, de formaţie medic, a predat la Preparandie în condiţii
·foarte bu'.ne şi cursul de ştiinţele naturii intitulat „Istoria naturală". Cunoştinţele predate l;i acest curs sint sistematizate într-un manuscris care se găseşte în păstrare la Biblioteca Academiei. 31 Manuscrisul, redactat
cu litere latine, se intitulează „Scurtă învăţătură despre istoria naturală".
După cum rezultă din titlu, el este ca şi în cazul geometriei o introducere în disciplina respectivă, probabil autorul exigent cu sine însuşi îşi dădea seama că nu poat2 asigura predarea unui curs propriu-zis ca
în cazul gramaticii - şi l-a intitulat modest pentru a-i preciza limitele.
în cadrul acestui curs el pune accentul, în spiritul vremii, pe problemele
d,~ ~istematică. Din punct de vedere didactic se poate observa aceeaşi
orientare funcţională a cunoştinţelor.
At. Şandor împarte „produsele naturale" în
,,A. Împărăţia animalelor care se nutresc, simţesc şi se mi'jCă după
plac.
B. Împărăţia plantelor care se nutresc, se înmulţesc, sunt fără simţire şi fără mişcare după plac.
C. lmpărăţja pietrelor sau mineralelor sunt produsele natural2 fără
viaţă'". 32

Autorul stabileşte, în cadrul cursului, dis:iplinele care studiază natura : zoologia, fitotehnia, /botanica/ şi mineralogia.
Partea din curs care dezbate probleme de zoologie cuprinde cunoştinţe privitoare
la animale : descrierea curpului, locuinţa, foloasele ~i
stricăciunile acestora.
Cunoştinţele de botanică sint sistematizate după următoarea schemă:
împărţirea plantelor şi descrierea acestora.
In general, se observă că At. Şandor a fost influenţat în alcătuirea
cursului de concepţia lui Carol Line - căruia ii ,şi acordă cîteva pagini
aparte în lecţia finală de botanică intitulată „Sistema lui Carol Line".
Acestea au fost principalele discipline predate de At. Şandor, al că
ror conţinut ştiinţific şi orientare pedagogică l-am stabilit pe baza manualelor rămase în manuscris. Nu s-au păstrat manuscris·e de la A t. Şan
c!o1.· pentru lecţiile de limbă maghiară, germană şi istorie. Probabil că
aceste discipline el le-a predat pe baza manualelor oficiale existente în
învâţămintul de stat, mulţumindu-se să traducă cunoştinţele predate.
Orientarea pedagogică a lui At. Şarrdor mai rezultă din felul cum a
înţeles el să verifice cunoştinţele elevilor prin examene semestriale. La
Bibl10teca Academiei se păstrează manuscrisul ce cuprinde „Conspectul
întrebărilor" adresate de At. Şandor elevilor în anii 1854, 1855, 1860,
1862, 1863.ll Profesorul At. Şandor avea obiceiul - după cum rezultă
din „Conspectul" citat - să formuleze întrebări în scris (intre 50 şi 170)
din care adresa elevilor, la examenul semestrial, una sau două. In manu:;crisul respectiv, în dreptul unor întrebări era trecut, în creion şi nu175
https://biblioteca-digitala.ro

mci1:. elevului căruia i-a fost adresată întrebarea respectivă. Se poate
constata. pe baza acestui manuscris, grija lui At. Şandor pentru pregăti
rea şi desfăşurarea examenelor. Analizînd întrebările formulate de At.
Ş.andcr. rezultă că el urmărea problemele fundam2ntal-:: ale disciplinei
re~pective, căut;:1 să orienteze examiru:.~·ca dcvilor sp1·e viaţa practică. La
gramatică, de exe nplu, At. Şandor er3.
preocupat să. constate în ce mă
su:·:. elevul cunoaşte temeinic categoriile gramaticale şi regulile care orientează vorbirea şi scrierea corectă în limba română. Cităm spre exempL'icare. cîteva întrebări formulate la examenul semestrial din anul
1854 : ,,Cum se schimbă vocabularul?"', ,,Ce este articolul?·' şi „D2 cite feluri este acela in limba româneas:::ă?·', ,,Ce arată arti:::olul genitiv?", ,,Ce
ar,i~a articolul?''a"
La examenul de ist'."Jrie, At. Şandor insista asupra problemelor de
cultură şi urmărea să pună în evidenţă, acolo unde era posibil, momentcl2 importante din trecutul poporului român 35 cu toate că examina din
istoria Ungariei. Refcrindu-s2 la Ianc:u de Hunedoara, At. Şandor formuiează patru întrebări( în timp ce asupra altor personalităţi n-a stabilit
dedt 1-2 întrebări). Acestea sint :
,;Ce au scornit unii istorici despre naşterea lui Ioan Corvinul Huniade?
,.Ce zi:::e istoricul Bonfini u desi:re familia Corvineştilor?
,,Cine au fost părinW lui Ioan Corvinul Huniade ?
,.Fost-au Ioan Corvinul mare erou, cîţi fii au avut şi unde a fost îngropat?·'
Aceste ~ntrebări, se observă clar, căutau, prin răspunsul corect al
ele,ului, să stabilească originea marelui erou. Profesorul se străduia să
staL,ilească adevărul istoric asupra unei mari personalităţi ridicată din
mijlocul poporului nostru, credinţa lui fermă că acesta a fost român prin
na~tere, prin politica sa, prin faptul că a cerut să fie înmormîntat acolo
unde s-a născut, în mijlocul românilor.
~emnificativ pentru orientarea pedagogică. a lui At. Şandor sînt întrebările adresate absolvenţilor din anul !06~. Prin
aceste întrebări
prcfesorul arădean urmăr2a să stal::il2ască volumul cunoştinţelor elevilor, să determill.e atît capacitatea la,r de sinteză dt ş1 atitudinea l()r
fotă de valorile autentice. 3c; întrebările sînt formulate într-o perspectivă
!nodernă şi interdisciplinară. Cităm cîteva întrebări care ni se par mpi
semnificative din acest punct de vedere :
,,Descrie-mi cum trăieşte un orăşean şi cum trăieşte un paur sătean?"
,,Descrie deschilinirea (deosebirea n.n.) într-un 'Sat şi oraş?".
Desigur că răspunsul la aceste întrebări punea pe elev în situaţia de
a sintetiza cunoştinţele dobîndite prin experienţa de vipţă sau la cursurile de istorie, literatură, pedpgogie etc.
Sau alt exemplu :
„Descrie-mi toate cite plăcute şi neplăcute ce avuşi a petrece ori ij
suferi în aceşti doi ani cei umblatori toţi la Prepara,ndie?-'
Se urmărea prin această întreqare să se stcl,bilească maturitatea în
gînu.ire a elevului, aprecierţle sale asupra procesului de învăţămînt, a1
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supra profesorilor, colegilor, condiţiile de viaţă şi muncă din şcoală etc.
Sau:
„Descrie-mi ce !Se întîmplă în timpul unei l.J[J.tăi (bătălii r:.n.) -:;: ce
urmari poate avea o bătaie?"
Erau vizate, prin aceste întrebări, problemele războiului, a cărei amploare în istoria modernă creşte necontenit.
Şi în sfîrşit :
„Află cite 5 verbe de fiecare conjugare şi apoi luînd către ele unele
:..i altele cuvinte fă cite o zicere ?',
Prin aceste întrebări de gramatică era pusă la încercare gîndirea elevcilui, capacitatea lui creatoare.
Asemenea întrebări au fost puse şi b examenul de epistolografie, la
limba germană ş.a. Ele dovedesc o concepţie pedagogică înaintată care
are în vedere rolurile formative ale şcolii.
Activitatea didactică şi concepţia pedagogică a lui At. Şandor a fost
întreglta prin recenziile pe care acesta le-a făcut asupra unor manuale
de gramatică şi ştiinţe ale naturii propuse pentru a fi utilizate în învăţă
mîntul romanesc din Transilvania la jumătatea secolului al XIX-lea. In
analiza manualului de gramatică al lui Vasile Ioanoviti, apărut la Viena
în anul 1851, At. Şandor se opreşte în recenzia sa, întîi de toate, asupra
problemelor de conţ.inut. Pentru At. Ş.andor o carte de gramatică IŞColară
tr~buie astfel concepută incit „din ea - scrie el în „Ob5ervări asupra
gramaticii lui Vasile Ioanovici", în Viena, la an 1851 cssită - limba propusă să se poată învăţa corect" şi să nu conţină „nici sminte (gireşeli n.n.)
ortografice, nici gramatice, nici provincialisme nepricepute. " 37 In virtutea
ace,;;tui fapt sint reproşate manualului recenzat anumite scăderi referitoure la utilizarea unor cuvinte sau expresii dificile, greoaie - ,,docoment" pentru vers, ,,trupul zăcămintului" pentru rădăcina verbului şi
1
multe provincialisme etc.
In anul 1853, At. Şandor face recenzia manualului de gramatică elaborat de Sava Popovici-Barcianu. Pentru autorul recenziei manualul de
şco;:i,lă trebuie să aibă un titlu simplu, dar semnificativ. In acest sens
orice manual de gramatică destinat şcolilor noastre susţine pe bună dreptate At. Şandor trebuie să poarte titlul de „Gramatica rumânească".
In recenzia asupra manualului de gramatică al lui Sava-PopoviciBarcianu se insistă din nou asupra corectitudinii limbii, asupra necesităţii unificării normelor ortografice deoarece
„gramatica - scrie At.
Şandor fie destinată şi pentru şcolile cele mai inferioare, încă, are să
fie scrisă cu aceeaşi ortografie, căci nu putemu să adopte pentru cărtu
rari şi literaţi una ortografie şi pentru prunci ori clasa mijlocie alta". 38
în ;:;ceste reveniri sistemaUce asupra corectitudinii limbii manualelor, a
necesităţii unificării normelor ortografice trebuie să descifrăm nu numai
experienţa dascălului, ci mai ales răspunderea omului d~ cultură conştient de consecinţele unificării normelor gramaticale pentru viaţa naţio
nală a românilor.
In recenzia făcută manualului lui Mihai Velcean, At. Şandor ridică o
altă problemă importantă pentru dezV'Olta,rea limbii şi culturii româneşti :
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editnrea unui dicţionar care, după, opinia sa, ar contribui ,şi la unificarea
normelor ortogrnfic-c. ~9
O recenzie care ridică probleme extrem de importante de conţinut
'c'sle acea a manualului de „istorie naturală" scris de Dr. Pavel Vasici. 40
TTecenzia a fost făcută în anul 1878. In prima parte a recenziei, înainte
de a prezenta conţinutul manualului respectiv, At. Şandor ridică o altă
problemă de principiu în elaborarea cărţilor destinate şcolii: evitarea unui voll:m prea mare de cunoştinţe care le face inaccesibile elevilor. Este
ceea se numeşte „evitarea supraîncărcării elevilor" care se pare că s-a
conturat ca fenomen încă din secolul trecut, devenind astăzi una din
proclemele ce frămîntă învăţămîntul contemporan. Referindu-se la volumul de cunoştiinţe din manualul h!i Vasici, autorul recenziei constată că
el este prea mare: ,,aflu - scrie At. Şandor - că e mult prea extins cuprinzind mai multă materie decit c menită pentru elevii şcolilor elementar~, dară învăţătorilor li se dă ocaziunea de a-'Şi culege cunoştinţele desttile din fiecare ram al istoriei naturale putînd apoi mai pe scurt împărtăşi
elevilor din obiectele mai momentcase". 41
In continuare, după ce prezintă succint manualul recenzat, At. Şan
dor face recomandări pentru îmbunătăţirea lui sub aspectul conţinutu
lui. Remarcăm, ca fapt extrem de important: At. Şandor atrage atenţia
Putorului asupra unEi teorii recente pentru vremea ,aceea _ teoria lui
Darwin - cu privire la originea animală a omului. At. Şandor arată în
rec~,nzie că Darwin „ţine că oamenii sunt proveniţi de la cutare soi de
rnaimuţă;".
Pe baza acestei informaţii nu putem susţine că At. Şandor
ar fi <l::i.rwinist, dar faptul că semnalează această teorie este grăitor pentru receptivitatea profesorului de la Preparandia arădeană pentru tot
ceea ce este nou în ştiinţă. Despre Ch. Darwin scrie pentru prima dată
în Transilvania G. Bariţ un ,articol publicat în anul 1872. Dar lucrarea
lui Darwin ,,Originea omului şi selecţia naturală" a apărut în 1871. Deci
At. Şandor numai la 6 ani după apariţia _noii teorii cu privire la originea
omului cere ca să fie trecută în manualele şcolare. Este în această atitudine încă o dovadă a faptului că la Preparandia arădeană era un climat
favorabil pentru recepţionarea ultimelor achiziţii ale ştiinţei, o dovadă
rl.e curaj din partea lui At. Şandor, care cerea includerea acestei teorii
îri. manualele ,şcolare.
42

At.

Şandor consideră,

de asemenea,

că

un manual de istorie natura-

lă e necesar să cuprindă şi probleme de anatomia şi fiziologia omului.

In

prima parte a manualului „deloc după introducere - scrie autorul recenziei - să urmeze discripţiunea corpului omenesc cu părţile lui principale
exl2rne atingînd pe scurt şi funcţiunile lor". 43 Pentru timpurile de atunci şi această recomandare făcută de fostul medic era importantă deoarece ea contribuia la educaţia sanitară a poporului. 1n sfîrşit, ultimele reC()mandări ale lui At. Şandor, făcute în perspectiva unei orientări didactice avansate se referă la ilustrarea manualului cu mijloacele de atunci.
At. Ş,andor cerea „a se xylografia animalele şi plantele pertratate ".
în conduzie recenzia bine gîndită este favorabilă. Dr. P. Vasici îi
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va mulţumi lui At. Şandor pentru ea într-o scrisoare după alegerea sa ca
membru al Academiei Române. 45
In anul 1871, Melente Dreghici tipăreşte la Timişoara mai multe ma_
nuale care se par a fi de fapt simple traduceri ale unor cărţi străine. In
acC'st caz problema terminologiei utilizate era cea mai importantă pentru
a,:torii recenziilor. At. Sandor recenzează manualul de istorie naturală.
La începutul recenziei ei insistă din nou asupra corectitudinii ştiinţifice
şi a terminologiei dat fiind faptul că el constată în această lucrare greşeli
de această natură. ,,Totuşi - arată el - bine făcea domnia sa dacă nu
se grăbea cu tipărirea căci smintele odată introduse în carte - tot acelea1Şi - rnu se mai pot îndrepta" 46 • Rec:mrnndările din ultima parte a
rece11ziei: la manualul de istorie naturală tipărită de Melente Dreghici
sî~'~ de natură metodică. At. Şandor neagă practica memorizării mecanice a cunoştinţelor, utilizată în şcoala vremii, şi militează pentru explicaţie, pentru înţelegerea de către elevi a celor învăţate. In acest sens el
recomandă următoarele : ,,nici odată însă invăţ.ătorul să nu facă pre ~colarii săi a învăţa din cuvinte în cuvinte ci cunoscînd bine materia să vorLcască şi explice mult iar pruncii să îi ajuture cu cuvintele sale.
Aşa
numai vor putea progresa" .47
Activitatea didactică desfăşurată şi concepţia pedagogică au făcut ca
prestigiul lui At. Şandor în rîndul cadrelor dLda:etice din vestul ţării
noastre să crească neîncetat. El era invitat .să facă expuneri pentru învă1,ă.tori mai ales după ce s-au creat reuniunile profesionale ale acestora.
ln anul 1877 este invitat să participe la Adunarea generală a Reuniunii
înv[i1,ătorilo,r din dieceza Caransebeşului. 48 Fiind în prag de pensionare şi
probabil bolnav - ,,slăbit" - cum scria el în cererea de pensionare n-a participat la adunarea respectivă. A trimis totuşi o scrisoare metodică în car,e insistă asupra rolului pedagogic al reuniunii învăţătorilor: să
împărtăşească experienţa înaintată şi să asigure dezvoltarea disciplinelor
pedagogice.
'

Activitatea

ştiinţifică

At. Şandor nu şi-a limitat preocupările la ;nunca de la catedră, la elaborarea unor manuale ci şi-a oompletat-o în mod susţinut cu cea ştiin
ţifică. In această activitate el a continuat tradiţiile Şcolii ardelene răspun
zînd nevoile epocii prin lucrări de filologie şi istorie la care s-au adăugat
culegerile de folclor.
1. Cercetările filologice. In secolul al XlX-lea studiile de limbă în
ţara noastră aveau menirea să rezolve probleme referitoare la dezvoltarea ]îmbii române. Toate societăţile culturale, inclusiv Academia Română, oameni de cultură mai ales literaţii, au fost angajaţi, într-un fel sau
altul în eLaborarea unor studii de filologie şi de gramatică, în alcătuirea
unor dicţionare etc. Studiile de acest fel elaborate de At. Şandor urmă
reau, pe lingă rezolvarea unor probleme teoretice, ,,dezvoltarea sentimentului de limbă" ca element fundamental al conştiinţei naţionale.
At. Şandor a abordat mai ales probleme de ortografie românească
prin care a căutat să contribuie la elaborarea unor norme ca:re să dea
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poporului o „ortografie dreaptă, uşoară - cum se exprimă el - potrivi tă hrei limbei române-şti". Problemele ortografice, din acel timp, derivau din faptul că în scriere se trecea .de la alfabetul slavon la cel latin.
Se puneau probleme legate ,de stabilirea semnelor limbii române şi .a semnelor din alfabett:l latin corespunzătoare, precum şi soluţionarea situa\iilor cînd pentru un aniumit sunet nu există literă corespunzătoare. In
rezoivarea acestor probleme s-au emis opinii felurite, s-au format grupări ale etiP1ologiştilor şi fonetiştilor - s-a desfă~urat o luptă d-= idei
df-a lungul unui secol de c.ultură. La un moment dat. G. Bariţ a lansat
prin ,,Foaie ... " un apel pentru a se discuta în ,presă aceste probleme. Dincolo de Carpaţi ele au fost dezbătute de Junimea şi apoi Academia Rom[mă"0 şi nu s-a ajuns la un consens decît parţial în anul 1880 şi apoi în
anul 1804.~ 1
Din studiile lui At. Şandor de ortografie, rămase în manuscris sau
pu!Jlicate în „Foaia ... ", în ,,Amicul Şcoalei" 52 rezultă că el s-a preocupat
de rezolvarea următoarelor probleme:
a) stabilirea semnelor limbii române şi a literelor latine corespunză
toare acestora. At. Şandor luînd în considerare realizările etimologi-ştilor
şi acordînd concesii adepţilor fonetismului stabilea că limba romană are
următoarele sunete: 53
'
- sunătoare (vocale) care pot fi:
- curate - a, e, i, o u,
- rance (na7,ale) â, c, î (u, 0)
- optuze (guturale) - a, e
- nesunătoare (consoar,e) care pot fi:
- nestrămutăcioaEe - b, v, 1, m, n, r, f, h
- strămutăcioase - d, c, g, s, t (j)
At. Şandor nu acceptă sedile - pentru ş, şi ţ - dar f.ace distincţie
intrE. ă, î ca, de exemplu, în cuvint~le „părinte", ,,cărbune" saiu „cînt",
,,rămîn", ,,tîrziu" etc.
Vocalele şi consoanele se pot rosti - după opLnia sa - cu ton subţi
re- sau ton gros. ,,Litera s înainte de c arată At. Şandor - se răspund în
".mde vorbe cu son (ton) firesc, •adică subţire, precum în „saură",
,,broască", ,,mu~că", ,,scol", ,,pasc", ,.păsdnd" ... în altele cu son gros precum în „closcaa, ,,pesce", ,,nas.ci'\ .. pasei'", ,,cunosci'" ş.a.''''.
b) eliminarea lui „u" final din scrierea limbii române. Această idee
este susţinută de At. Şandor de pe ,poziţii fonetice chiar dacă „U" final se
p5.snează în graiul popubr deoarece „in limba română arată el mai
bm··oros se pierde în capătul cuvintelor cîte o silabă decit să se adauge
din „a~a vreau" graţie cărei impuneri geniului hm.bei totuşi nu se poate
nici se va strămuta".~ 5 Nici consoanele de la sfirşitul cuvintelor existente
'în alte limbi „nu cleroghe<1ză nici limbei româneşti - scrie el - a avea
·asemenea cuvinte, avîncl pe lingă aoeste o .mai mare mulţumire in sunaală; apoi cele în consoantă nu pun limbei nici o piedică .de a nu se putea dezvolta mai departe, <lecit să nu animăm pe H cum numai ne abvine
·atare cuvînt". 56 Atitudinea lui At. Şandor cu ,privire la „u" final cu
,conch!lzii'le pe care el le face acC'>lo unde este cazul: legătura între cu49
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·vinte sau ornarea poetică -- poat,e fi considerată corectă. ,,Poziţ.ia sa observă Mircea Popa înseamnă totuşi un pas înainte în promovarea
fonetismului şi ea trebuie consemnată, deoarece deschide un orizont mai
larg disputelor filologice ale vremii". 57
r) eliminarea consoanelor duble în limba română este cerută de
At. Şandor pe motiv că „limba română - arată el in articolul „Ob,;ervări ortografice ... 1 ' este o limbă moale, uşor incovoitoare, poetică (şi)
n-ar suferi duplicări <lecit numai acolo unde nu se poate încunjura şî
pentru care stau regule mai otărîte;,,s_ El cere să se scrie, în consecinţă,
,,adorn1 1 • şi nu „addorm". ,,aidUC'' şi nu „adduc" etc.
d) diferenţierea ,unor cuvinte în forma lor, după declinare în vederea dezvoltflrii limbii reprezintă o altă contribuţie ştiinţifică a lui At.
Şandor. ,,Ar fi bine arată el în acest sens a se face la adjective,
unele numai se poate, în tot locul distingerea între genul bărbătesc şi femeiesc, precum în numărul singular aşa şi în numărul multoral, căci aceea se ţine de peTfectibilitatea limbii''. 59
ln strădaniile sale de a stabili norme ortografice cit mai simple şi
corecte conforme limbii Domâne, At. Şandor a constatat orientările extremiste ale etimologiştilor şi fonetiştilor. Lui Aron Pumnul adept al fonetis. mului, el îi declară deschis într-o scrisoare: l) ,,că menţinîndu-ne etimologic\ literelor şi cuvintelor nu vom arăta că asemenea vorbe sînt încununăţite cu latina ori italiana, fa-anceza, spaniola, portugheza şi vor arăta
limbei noastre după cum spun unii inimici, că e mult d'e rădăcina slavă
ori mestecătură, un talmeş balmeş de mai multe limbi; 2) că la perfecţkmarea limbei noastre ,vom putea ajunge nicicînd. Iar dacă d-voastră nu
vă pasă de etimologie, nu vă pasă nici de perfecţiunea limbii". 60
De asemenea At. Şandor ia.Te rezerve ~i faţă de ortografia latinizată a
lui Cipariu şi cea italienească susţinută de I. Heliade Rădulescu. ,,Socotiţi îi scrie el lui G. Bariţ - că se va stabili bine ortografia noastră?
_Domnul 1-'ipariu cu tot se deschilineşte (deosebeşte n.n.) de antecesorii
noştri şi de Eliade. · Aceştia din urmă zic eu că este .mai grea iar
de D.
Ţipariu mi se pare că iară o prea latinizează"t 1 •
lntr-o scrisoare păstrată, între manuscrisele, lui At. Şandcir arată
„smintele" etimologiştilor - ei ar tot latiniza reducînd unele vocale la
· rădăcina lat., abătîndu-se de la ·vocalele schimbate de geniul lirnbei re
se observă în limba franceză şi italiană, aşa ai noştri scriu „rogat", ,,po. tut" ' ,, dorere" ' ,, dominecă'- 62 - si
, ale fonetistilor
,
.
ln articolul „Iarăcşi observări ortografi.ce" publicat în „Foaia ..." lui
Bariţ el analizează critic principalele orientări ce s-au ,cristalizat în le. gătură cu normele orto,grafioe: sedilişt.i, douăpunctişti, crişeni şi ypsilo113
nişti bucovineni, ciflcumfletişti; foneti 9ti totali şi •antisedilişti •
Intre manuscrisele păstrate la Academie se găsesc lucrări p2 baza
·cărora se pot stabili principiile după care 6-a călăuzit At. Şandor în elaborarea normelor sale ortografice în combaterea unor orientări greşite.
In studiul „Modul scrierii sau ortografia română cu litere fatine•' el a_rată că a căutat să ţină cumpăna dreaptă între orientările extremiste, să
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tină

seama de limba poporului. A conceput ortografia ;omânească „urmă-·
{·ind - scrie el - în unele ,pe A. T. Laurean care mai cu temei au ară
tat modul scrierei cu litere române, în altele pe alţi mai noi literaţi. mai
deştepţi, am sccotit astfel a întocmi ortografia română pre cum ar fi mai
uşer de scris mai uşor zicăturii, mai acomodă ,pentru oapacitatea copiilor
si altor încă nededaţi...'' At. Şandor a putut realiza lucruri de valoare
'în ac.est domeniu, pentru că ,a ţinut seama atît de cercetările filologice
ale vremii, dar n-a pierdut niciodată din vedere limba vie a p::iporului.
Tocmai de aceea meritele lui At. Şandor au· fost cunoscute 'şi apreciate
de contemporani. ,,Dr. A (tanasie) S(andor) se poartă cu ortografia; - observă. G. Bariţiu într-o scrisoare din 23 mai 1853 bună idee are ca să
adune un ('Oncilium de ortografi şi gramatici. Ştiu că ar protesta Şagu-
na în numele bisericii greco-orientale, că ·vreau să-i strice legea, şi rezu]tcau ar fi că în rezbelul ,care s-ar esca, 43 de slove - cu Şaguna în
fnmte şi cu Vasici în coadă - ar învinge pe cele 32 .de litere comandate de neologişti" 65 • ,,Consiliul" de care ...-orbeşte Bariţ.iu n-a avut loc. Totuşi faptul că el a fost preconizat de At. Şandor rămâne ca o idee importamă pc care o putem trece în rîndul acţiunilor care au premers
şi
au contribuit la naşterea Academiei Române.
Prin tot ce a făcut în acest domeniu - problemele ridicate,
prin
solu~iile formulate _(uneori cu limite impuse de stadiul cercetărilor şi de
epocă) prin dezbaterile la care a
participat Al. Şandor a fost o prezenţă
care nu va putea fi neglijată de cercetătorii. istoriei filologiei româneşti.
Contribuţii importante în dezvoltarea filologiei ,a .adus At. Şandor·
ş: p:.--in studiile sale de gramatică. ,,Gramatica" pomenită în rîndul manualelor .şcolare, elaborate de _profesorul arădean, reprezintă punctul culminant al activităţii sale filologice. Pentru elaborarea ei At. Şandor a
consultat lucrări şi studii de specialitate apărute în .ţară şi în străinătate.
Din lucrarea sa „Vocalismul latin şi românesc dimpreună cu intonarea"66 ,
rezultă că-i erau familiare studiile romaniştilor Vass, Seyffert, Baumashern, Schneider, Struve, Lachmann, Corsen, Lepsius, Mammsen, _
Kirchcf ş.a. i·ar dintr-o sicri:soare adresată lui Lazăr Petrovici se , poate
constata că, în prag de pensie, el se interesa de ultimele nourăti de g-ra-maticăG7 îi solicita acestuia „Gramatica" lui G. Circa apărută la ;Bucureşt' ._ (1878).
·
At. ,Şandor a împărţit „Gramatica" în mai multe părţi. în partea r
urmărind să sistematizeze orig~nea latină a limbii române, autorul prezintă vocalele ';ii consoanele limbii române de-a lungul istoriei.
Partea a II-a cuprinde etimologia şi morfologia. Sînt analizate cele
zece ,părţi de vorbire grupate în „schimbăcioase" (flexibi'le) şi ne:schimbă
cioac-e ,(neflexibile). Părţile de .vorbire flexibile sînt „declinabile" şi „conjugabile". Prezentînd declinarea At. Şandor se opreşte cu analiza genurilor - ,,bărbătesc", ,,femeiesc" şi.,,mastecat" - a .numărului .,singular"·
şi „plural" etc. Terminologia şi definiţiile utilizaite sînt ,,moderne" în
cea mai mare parte în sensul că s-a renunţat la formele vechi. Substantivele - ,de exemplu - sînt proprii şi comune, primitive şi derivate-sau compuse, iar pronumele poate fi substantival (personal), relativ,
64
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J10tărît,

întrebativ şi nehotărît. Modurile şi timpurile1verbelor sînt exprirn·ate printr-o termino1ogie şi sînt prezentate într-o formă ce se apropie
de "-ea de astăzi.
In ,partea a JII-a care cuprinde sintaxa - sînt analizate părţile de
proroziţie şi fr,aza, iar în ultima parte ortografia .- se reiau ,problemele din studiile sale anterioare.
întreaga lucraire este dominată de aceeiaşi exigenţă ştiinţifică şi
de! ideea că în. problemele de gramatică - reguli, norme etc. trebuie să
învirigă în cele din urmă „geniul limbii".
Lexicografia este consideirată de At. Şandor ca o disciplină ştiinţifi
că cu un aport deosebit în,cultivarea unei limbi. In virtutea acestui _fapt
el cere de nenumărate ori să t,,e treacă la alcătuirea unui dicţionar ,al
Jimbii romc1ne" 8 precizînd în recenzia facută gramaticii lui Velicean u1
. ,,pînă nu se va cda un dicţionar voluminos, cuprinzătoiI" de toate cite cuvinte româneşti, compus 1din cei mai pricepători în care să se vadă ortografia fiecărui cuvint, pînă atunci in ortografie nu putem avea"69. Elaborarea unei astfel de lucrări va intra după 1866 între pr0ocu- pările prioritare ale Academiei Române.
At. Şandor în cercetările sale .de limbă a avut în vedere dialectolcgia şi limba literară. Ocupîndu-se de dialectele limbii rornâne/u sub
aspect istoric, el exphcă existenţa lor prin influenţe lingvistice externr. ExistEnţa dialectelor. în limba română ,şi influenţele externe, după
<1pir1ia lui At. Şandor, nu _neagă unitatea şi caracterul ei romanic. Mai
mulL el condamnă, ou indignarea adevăratului patriot, opiniile false după
, care, exagerîndu-se rolul influenţelor ,externe, limba română va fi slavonă. ,,In limba 1mgurească se întreabă el pe bună seamă - nu sînt
. destule româneşti, slovăceşti, au doar unglurii sînt români au slavi? .Limba nemţească n-are sute_ de cuvinte franţuzeşti, latineşti, au doară inemţii sin t franţuzi au latini ?"71 ,
Influenţele lexicale externe nu schimbă caracterul limbii, ele duc,
. după opinia lui At. Şandor, la îmbogăţirea vocabularului. Această influ. enţă este binevenită în cazul limbii românecşti cu oondiţia ca influenţa să
vină „cu vorbe de la 1acele limbi cu care limba rcmânească sta în strînse legături în privinţa ţesăturei şi-a sonorităţii" •. Se referă, evident la
influenţe venite din partea limbillor romanice.
Opera lui At. Şandor ridică ea însăşi probleme de dialectologie. Vo. cabularuJ lui conţine ,muate .cuvinte folosite Jn epocă în 'părţile Aradului
cum ar fi: paure, cortil, hoheri, ,sudalmă, deloc, blăstămăţie, podrum, o
ţîră,batăr, blăstămat, modru;J.
Prin articolua „Ceva despre versificaţie şi prosodire" apărut în
_,,Foaia ... '" lui G. Bariţ, el abordează probl-e-me de versificaţie. At. Şandor
poaie fi trecut în rîndrul acelora care s-au preocupat, pentru ,prima dată
la noi, de această disciplină 74 •
Meritde lui At. _Şandor pe tărîm filologic stnt incontestabile. Aceste
. merite sînt. cu atît mai mari _cu ,cit el şi-a elaborat lucrările în condiţii
,destul de grele într-un ~raş în care, deşi cultura românească avea o bo1
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gaUi tradiţie, mijloacelle de informare ,erau totuşi limitate. In
ultimuI
timp opera sa filologică - prin ,studiul icitat a lui Popa Mircea - a fost
rca~Pzată la locul cei se cuvine. _Ignorarea ,contribuţimor lui At. Şandor
pe tărîm filologic se explică ,Şi prin faptul că majoritatea studiilor şi
,lucrărilor sale ,au ,rămas în ;manuscris. 'Această situaţie nu trebuie să ducă la cGncluzia că ele n-au fost cunoscute şi nu s-au tradus în viaţă ci
dimpotrivă ele ierau copiate, de viitorii Invăţători, ideile lor şi le-au. însuşit la lecţii şi apoi le-au răspîndit prin viu grai în 9colile săteşti.
2. Activitatea istoriografică. Istoria, ca ştiinţă, a avut un rol important
în lupta pcpcrului nostru pentru ,libertatea socială şi naţională prin argumentele furnizate _pentru susţinerea drepturilor fundamentale şi legitime ale celor mulţi. Dovada acestui rol o constituie Ş.coala ardeleană şi
toată istoriografia noastră modernă. în acest context, At. Şandor DLl putea rămîne un izolat. A căutat să-şi servească poporul şi pe această 'cale. El a redactat lucrări şi 2 purtat o bogată corespondentă, cu mari personalităţi din \Temea lui, care conţine bogate informa\ii de epocă,
'?i
constituie izvoare istorice de prim ordin.
La cererea lui Al. Papiu-Ilarian, care lucra la „Istoria rom5.nilor din
Dacia superioară", At. 1Şandor îi procură date şi informaţii despre revo- luţia din 1848 în părţile Aradului. Aceste însemnări alcătuiesc „Studiu
asupra evenimentelor din anii -1848-1849 în părţile Aradului,"75 aflat "în
manuscris la Biblioteca Academiei. Faptul că aceste informaţii i-a11 fost
solic.:ltate rezultă dintr-o ,scrisoare pe ,care 'At. Şandor i-o trimises~ lui
Papiu Ilarian !n octombrie 1851. ,,Am urmat scrisorii d-tale ce~ti din
urmă îi scrie profesorul arădean lui Papiu Harian - căci întru consemnarea pătimirilor din timţ.ul revoluţiei am pur-ces însemnînd toate
mai specifice. ·Am conscris pînă acum 8 coale. Nici am cugetat că voi
avea atîta de lucru". 7u
At. Şandor i-a furnizat lui Papiu Ilarian o serie de documente referitoare la revoluţia de )a 1848 după cum rezultă dintr-o ,altă scrisoare·
din 7 septembrie 1851 în care arată: ,,pentru 1scopul propus transmit actele sinodului din an (18)49, în Chiş-Ineu ţinut, Potrocolul Sinodului' a- rădean din ,an. trecut nesmintit îl vei aveaH' 7 • in aceeaşi scrisoare se arată. că i-a .trimis actele adunării de la Timişoara din 1848, o petiţie adresată guv-ernului maghiar în acelaşi an şi două proiecte de legi adresate, .
de data aceasta, dietei maghiare de către Teodor Şerb şi Ioan Dragoş. Tot
prin profesai-ul ară.clean şi-a procurat Papiu Ilarian „Gazeta Transilvanieia, ,,Foaia ... " lui Bariţ _şi „Organul luminării",7 8 care eonţineau date·
importante -despre revoluţia din 1848.
At. Şandor îi mai recomanda acestuia - într-o altă scrisoare
s-ă solicite informaţ-ii de la Nicolae Veilea t(Tiincu), de la George Cimpoieru ~i de la preoţii din satele Uroin' şi Borcea79 şi :Să consulte izvoarele maghiare. O parte a acestora din urmă ,le deţinea chiar 1 At. Şandor care
însa avea rezerve asupra oportunităţii expedierii lor. ·,,Documentele· ungureşti originale despre iespediţiunea maghiară de la Şiria pînă la' Brad ·
şi napoi - ii scrie At. Şandor lui' Papiu Ilarian se află unele ,în ori- 184
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gi::1e, unele în copii, însă Jucru e o ţîră gîdifos · a trimite acelea, că ce
şW de ce poate omul da; Cind ai, avea d-ta W1· om mergătoriu din Arad
la Viena, atunci mai că s-ar putea"".
Culegerea materialului informativ, realizată prin preoţii şi învăţă
torii de la sate,· s-a făcut în condiţii foarte grele datorită măsurilor. repr2sive din anii de după revoluţie. La un moment dat At. Şandor, din
cauz,a ac:?-:;tor măsuri, a întrerupt redactarea însemnărilor „Din cau -:a agitaţi unei asupra românilor sori,a el - ce au ieşit la lumină în „Pesti
Naplo'" şi a ceior întîmplate pe aici din partea ungurilor, (ce vei putea
şti de la d. Dobr(an), posomorîndu-mă, &m fost încetat a mai scrie ~i face însemnări· pentru treaba d-tale". 81 Măsurile acestea erau îndreptate în
primul rînd împotriva poporului, a ţăranilor care, cum rezultă dintr-o
s--:risoare, au fost puşi să plătească nobililor· despăgubire şi pentru stricăcrnnile ţrovocate d,e ,autorităţi. ,,După depunerea armelor arată At.
Şandor parte întîmplîndu-se nişte năvăliri a paurilor pe averile domnilor de pămint, parte doară pagube îrHîmplîndu-se prin honvezi, d-nii
comitenşi şi d-nii de pămînt ţinînd
inquiseţiuni grofilor acolo au judecat toată treaba ca oamenii să plătească toate pagubele domnilor de
pămînt preţuite printr-înşii" 32 •
Greutăţi în procurarea matricolului informativ i-au creat şi învăţă
torii şi preoţii solicitaţi să trimită rapoarte oficiale care să înfăţişeze evenimentele de la 1848 din satele şi comunele lor. Unele din aceste acte
-erau redactate confuz fiind necesare intervenţii repetate cum a· fost cazui cu protopopul _din Hă·lmagi 83 • 'Informaţii despre revoluţie• i-au parvenit lui At. Şandor pe un teritoriu destul de întins: el cuprindea în
primul rînd ţinutul Aradului, dar în sud ajungea pînă la Făget"', iar
în n2rd pînă în părţile· mureşene 15 .
,,Studiu asupra evenimentelor din anii 1848-1849 în părţile Aradului;, redactat de At. Şandor pentru Al. Papiu llarian cuprinde date preţioase referitoare la luptele c-e s-au dat în părţile .Aradului, pentru libertatea socială · .şi naţiol1jală, în ultima · parte a revoluţiei iJ>recum şi date
referitoa;re la Congresul de la Chişineu-Criş din martie-aprilie 1849. O
categorie de informaţii cuprinde date referitoare la lupta electorală peni;r-u alegerea deputaţilor în parlament. Autorităţile au avut .grije ca prin
diferite măsuri românii să nu-şi poată trimite, în virtutea faptului că
•erau majoritari, deputaţii în organul de stat suprem. ,,In multe locuri arată At.' Şandor ungurii şi· acee,a înşelăciune au ,întrebuinţat .spăriind
pe români cu aceea că conscrierile de qualificaţiuni spre alegerea deputaţilor ar, .fi de .aceea ca' cei conscrişi să meargă -ostaşi sau să plătească
contribuţiunrn îndoită, întreită ;a.şa, mulţi săteni români crezînd ungurilor nici nu s-au dus la alegeriea deputaţilor'-'(i. ln alte părţi se utilizau
alte manevre: alegătorii maghiari se pr-ezental.l de mai multe ori, la ale. geri. Sînt semnifioative, în acest sens datele furnizate de At. Şandor în
legătură cu alegerile de la Pecica. ,,Maghiarii noteaz~ el în „Studiu ... " - toate mijloacele întrebuinţau: spre a alege, unguri batăr de e:rau mai puţini la număr altora de alte ,naţiuni, puneau cele mai grozave
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predici, aşia la Pecica în comit. Aradului unguri mai puţini la număr cc?
să eludeze pe români votizau şi de două ori şi de trei ori cite unu ___ ,; 37 _ La
Radna, din aceeaşi sur-să, rezultă că alegerile s-au desfăşurat în conditii
asemănătoare , iar românii au reuşit să trimită un singur dep:.1tat
din
comitat, în persoana lui Teodor Şerb •
Toate încercările de rezistenţă faţă de asuprirea socială şi naţională
erau aspru pedepsite. La Sîmbăteni, arată At. Şandor, în „Studiu .. :' său, a
fost bătut, un jurat sătes~ de l-au lăsat mort, pentru că nu-i călca cu picioarele ovăzul în măsură să-i intre mai mult" 90 , în timp ce pe altul l-a
lovit cu sapa în cap de i-au crăpat capul''" 1• Numărul victim2lm· a fost
foarte mare. ,,Studiul..." lui At. Şandor consemnează numai o parte din
acestea. În continuare „Studiul...'' prezintă evenimentele ce au avut loc
in acel timp la Groşi, Poenari, Lazuri. Leasa, Brusturi, Tome5ti, Luncşoara, Bodeşti, Pîncota, Iosăşel ş.a.
O altă formă de luptă împotriva asupririi desfăşurată în părţile Aradului a fost - aşa cum rezultă din „Studiul...'" lui At. Şandor - împotrivirea ţăranilor fa\ă de recrutări. .Şi prin această măsură românii erau nedreptăţiţi, deoarece, noteazti profesorul arădean „se începu recrutarea în
acest comitat statoriu mai toate din români (7 părţi români şi 1 alţi)'':J:.!_
In faţa acestei situaţii „unele sate româneşti - arată At. Şandor - apriat se împotriveau din cauza că :egea adusă pentru culegerea o::-taşilor
n-au fost sanctionate" 93 • Se descriu apoi evenimentele din Şiria şi Nădab,
de la sfirşitul lunii august 1049, care s-au soldat cu uciderea unora dintre
9
ţărani - bărbaţi şi femei - şi cu arestarea altora ~. Cruzimea represiunii
este zguduitoare - au fost ucişi oameni care aveau mai mulţi copii : Mihai Drăgan cu 6 copii, N. Naka cu 2 copii şi văduva Stana Crăciun 2 copii.
Autorul „Studiului ... '· nu se mărgineşte la înşira.rea datelor, 1a
descrierea faptelor, ci caută să le explice şi să le aprecieze. Se arată, de
exemplu, că dezbinarea forţelor revoluţionare s-a datorat, în mare mă
sură faptului că nu li s-au asigurat românilor cele mai elementare drepturi. că în ziarele oficiale „nu cetei - scrie Şandor - alta decit batjocuri
şi hule în contra romtmilor" 95 • Şi revenind mereu asupra represiunilor îndreptate împotriva poporului, el notează : ,,grozăviile ce făceau cu românii
bătrîni, tineri, bărbaţi, muieri, fete, prunci, în public şi pe ascuns, trece
omului peste toate putinţele de a le şi putea toate înşira'' •
Pentru At. Şandor respectarea adevărului era o condiţie fundamentală în prezentarea evenimentelor istorice.
Er,a convins că pentru
drepturile noastre n-avem nevoie decît să spunem adevărul. Tocmai de aceea atunci cînd constată erori, el revine pentru a face lumină. Sînt semnificaitive - în acest sens cuvintele adresate printr-o scrisoare lui Al. Papiu
Ilarian !n legătură cu unele informaţii anterioare, care erau eronate. ,,Una
băgare de seamă aş mai ,avea scrie el - că din însemnările de mai
nainte din părţile mureşene - cred că încă nu s-au tipărit - să laşi de
tot afară o persoană numită Lazăr Mihailovici, căci nu e adevăr că el ar
fi agitat contra românilor şi i-ar fi jignit pe aceştia. Suspiţiunea a fost numai aoeea, căci nu se ştie, este român sau serb, însă s-au adeverit acum
68
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că

e om de omenie". Şi conchide apoi : ,,Ar fi o ma're vătămare a păta omul
în Istorie" 97 • Rezultă· din aceste rînduri nu ,numai grija lui At. Şandor
pentru obiectivitate ci şi responsabilitat~a pe care o atribuie el istoricului.
Un loc aparte a rezervait At. Şandor în „Studiul...'' său Cungresumi
de la Chişineu-Criş din anul 1849 la lucrările căruia a participat efectiv.
ln partea, caTe se reforă la organizarea lucrărilor, el vorbeşte de participanţi indicînd şi pe Ioan Dragoş. ,,Comisarul guvernamental pentru acest
sinod - notează el - au fost Ioan Dragoş, deputat dietal din comuna
Bihor, care altcum era cunoscut ca bun român•·" 8 • In cadrul congres·1lui,
arată At. Şandor au lucrat două comisii. una pentru problemele învă
ţămîntului, iar alta penitru cele bisericeşti. Se dau date, în continuare, despre desfăşurarea lucrărilor, .fără a insista a:supra documentelor elabo•
rate. Se arată, în acest sens, că lucrările s-au întrerupt, timp în care Ioan
Dragoş a primit misiunea să meargă la Avram Iancu pentru a mijloci unirea forţelor revoluţionare. ,,Intracest timp comisarul Dragoş - precizează
At. Şandor - avînd în<lrumarea a merge la i\brud, La moţi, să-i atragă în
partea ungurilor au mers şi prin corespondentia cu Prefectu armatei române Avram Iancu şi-a mijlocit intrarea la moţi, le-au vorbit, le-au apro
mis cite toate casă depună armele'' 9 Autorul „Studiului...'' nu insistă în
oontinuare asupra celor i:ntîmplate - erau lucruri cunoscute şi nu ţin1; au
<1e <:ongresul respectiv - nu fao~ aprecieri asupra rolului lui Dr::1 {OŞ, se
mulţumeşte să consemneze numai faptele.
Este prezentată în -continuare, revenirea lui Dragoş la Kossuth „In
aceea speranţă - notează el - că vom putea cîştiga unele drepturi la
•care doară după cum el judeca s-ar fi aplecat românii, s-au întors la Dc-breţin, unde împă'11:ăşind statornicia moţilor, Kossuth, socotind deal(" le
va da el înscris unele apromisiuni moţii se vor tăie de împăraitul•· 100 •
Ioain Dragoş revine la Chi-şineu-Criş, luGările Congresului se reiau.
La ourent cu tot ce s-a întîrnplat şi cu ma.re capacitate de discernămint,
At. Şandor lasă să se înţeleagă sensul evenimentelor ce au urmat, inclusiv motivul uciderii lui Dra.goş. ,,Singur Dragoş - arată mîhnit autorul „Studiului..." - încă socotit a fi înţeles cu ungurii (subl. n.) omorît
fiind de moţi, nu s-a mai întors în patria sa•• 101 •
Referindu-se la încheierea lucrărilor congresului de la Chişineu-Criş,
At. Şandor aminteşte de hotărîrea luată pentru crearea unei fundaţii me:nite a ajuta pe tinerii studioşi. ,,După ajdorea celor prin ambele deputaţiuni elucrate arată el s-au dus şi aceea înainte cît de folositoare ar
fi aşa puse a-colo în acel sinod temeiul a o fundaţiune pentru creşterea tinerilor români. În deloc se şi aflară cari începură a subscrie sume însemnate incit într-un răstimp de 1/ 2 oră se adunară pe acţie mai multe
mii" 102 • Hotărîrile congresului n-au putut fi traduse în viaţă în condiţiile
în care revoluţia a fost înfrîntă. Hotărîrile lui se vor Tealiza cu timpul.
·rn cazul ajutorării tinerilor săraci la studii va interveni ,,,Asociaţia pentru
cultura poporului român" cDeată la Arad în anul 1862.
Apreciind lucrările acestei întruniri a românilor din părţile Aradului
din cadrul revoluţiei paşoptiste, At. Şandor are numai cuvinte de hudă.
~,Atunci aişa înţelegere - notează el în „Studiu ... " - şi numai aşa învăţă1ura să-şl poitească naţiunea română, după cum erau aici. Ordinea cea
Q.
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bună întru-dezbateri, spiritul cel na'~ional întru ridicarea trebilor naţio
nale nici cînd nu se vor da uitării. Lib?ra grăire s-au conces sine-~aleşilor,.
s-au ascultat propunerea tot insului care ar fi grăit la lucru. Străini, destui încă au luat parte întru ascultare şi toţi s-au mirat de ordonata proce1
dură întru dezbaterea propusietunilor" ~ 3 •
In afară de acest „Studiu ... " At. Şandor a scris un articol de istorie
Dublicat în revista „Speranţa'• din Arad, închinat lui Patriciu Popescu,
în care face elogiul acestei personalităţi pentru meritele sale în lupta de
emancipare naţională 104 •
Intormaţii de natură istorică conţine şi corespundenţa lui At. Şan
dor purtată cu marile personaliăţi ale vremii ca George Bariţ şi l\.l. Papiu llarian. Această corespm1denţă, la fel ca şi „Studiul privind evenimentele din 1048'• conţine informaţii contemporane, deci poate fi trecută
în rindul izvoarelor istorice. lntr-o scrisoare adresată în aprilie 1850 lui
G. Bariţ el relatează fapte petrecute la Arad după revoluţie din care rezultă că Avram Iancu era urmărit şi persecutat. ,,De la D. Guvernatoriu
Transilvaniei - relatează At. Şandor - pe cale oficioasă au venit la oraşul Arad aceea rînduială că capitanatul să Iacă a sa cale oficioasă relaţiune
pe calea sa de.spre aceea : ca fiind D. fancu acolo pîrit (nu se ştie de cine)
că în călătoria sa spre Viena, trecînd prin Arad, ar fi ţinut adunări populare cu românii ~i i-ar fi aţîţat în contra interesului împărăţesc" 1 us_ Dar
este ştiut că Avram Iancu n-a organizat asemenea manifestaţii la Arad
pentru simplul motiv că în drumul său spre Viena n-a trecut prin acest
oraş, ci prin Oradea. Autorităţile îngrozite de spectrul unor astfel de adunări populare, luau măsuri de prevenire. ,.Acum caută la duşmanii d-lui
Iancu şi a întregii naţiuni române - arăta At. Şandoir, indignat, în aceeaşi
scrisoare - cum pot scorni aşa blăstamaţ.ie, unde bine se ştie că A. Iancu
nu prin Arad ci prin Oradea-Mare a mers la Viena. Bagsama l-au pîrît
nainte de ce au pornit, neştiind blăstămaţii că ce cale va lua 1' 10i. în continuare, în aceca!';i scrisoare, At. Şandor face aprecieri asupra luptei de
emancipare din Transilvania acelor ani, fiind surprins de refluxul acesteia, de faptul că drepturile promise nu se îndeplineau. ,,Ce să mai fie de
trebile românilor - întreba el. Văd că nu se prea mişcă după cnm am
dori, ba doa,ră cu dreptul pretinde, acum cind socoatem după atîtea lupte,
7
şi jertfe, ce făcură românii după atîtea apromisiuni unde să iasă lucrul",r'
Informaţii preţioase conţine şi corespondenţa primită de At. Şandor.
Aaron Florian îi trimite din Viena o scrisoare lui At. Şandor
în martie 1853 în care îi cere să antreneze, în mai mare măsură, pe ară
deni în lupta pentru drepturi deoarece, constată el, aceştia, în ultima
vreme, nu au făcut· dovada unui efort susţinut în această directie.
„Aseară am întîlnit pe D. Popovici scria Aaron Florian - care veni
ca deputat pentru complimEntarea împăratului. Ni s-a părut puţin ca
pe lingă 15 deputaţi de alte naţionalităţi din Arad ,să figureze numai un
român. Credeam şi speram că se va forma o deputaţiune numeroasă din
partea clerului cu administraitorul în frunte, şi pe care o aşteptam să
sosească cit mai curînd
spre a reprezenta românimea din părţile acdea
~i a descoperi sentimentele ei" 108• Nu sîntem în măsură a arăta ecoul acestor rînduri la Arad. Ea ne dezvăluie totu~i că lupta de emancipare naţia-.
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nală a continuat şi după rievoluţie, în alte forme, şi că în această luptă
se rnnta mult pe aportul Aradului.
Contribuţia lui At. Şandor in domeniul istoriografiei constă deci în
primul rînd, in izvoarele istorice pe care le conţine ,,Studiul asupra evenimentelor din anii 1848-1849 în părţile Aradului", care, a rămas în manuscris, a fost utilizat de Al. Papiu Ilari.an în elaborarea lstoriei sale, precum şi in bogata sa corespondenţă. Consioerăm că nu se va putea scrie
niciodată istoria revo:uţiei de la 1848/4.9 din părţile Aradului, fără a se
lua în considerare contribuţiile documentare al-c lui At. Şandor.
3. Activitatea de folclorist. Folclorul românesc a intrat în sfera preocupărilor oamenilor de cultură de La noi la jumătatea secolului trecut.
Culegerea şi pubilcarea foldorului literar şi apoi muzical era subordonată intereselor majore ale naţiunii. Pe această ca:i.e considerau oamenii
de cultmă că pot să-şi sprij;ne naţiunea ior în drumul anevoios al afirmării. At. M. Marienescu susţinea, referindu-s,e la prieocupările sale de folclorist, că „onoarea naţiunii mele mă invită ca să lucru în interesul ei•• 109 •
Preocupat de dezvoltarea cu:turii noastre naţionale, At. Şandor a 3.cordat ,în activitatea sa o atenţie deosebită culegerilor de folclor. În cererea
sa de pensionare aminteşte, c u justificată mîndrie, despre aceste preocupări. ,,Din produsele literaturii popul-are aminteşte el parte prin învăţători, pai-ie prin foştii mei elevi, în decursul mai multor ani am cules
felurite poezii şi poveşti" 110 • Nici această muncă el nu şi a fina:izat-o prin
publicarea unor volume de folclor. S-a mulţumit să trimită o parte din
materialul folcloristic cules la Sibiu, lui Jollann Karl Schuller, -care 1--a
tradus în limba germană şi apoi l-a publicat în volumul „Rumănisc! 1e
Volkslieder•· Sibiu, 18·59. Acesta recunoaşte aportul lui Şandor la culegerea
respectivă prin aoeea el) ,,în prefaţa cărţii sale - scrie Şandor - cu recunoştinţă aminteşte numele meu pentru serviciile făcute-' 111 •
O altă parte a materialelor culese a fost pus la dispoziţia lui At. \1.
Mariene:,cu. Nu putea stabili cu toată certitudinea cantitatea şi valoarea
acestui material .În anul 1860 At. l\J. Marienescu ţ:ublică în „Foaia .. :· lui
Bariţ balada „lovan Iorgovan•·. ,,Balada -aceasta populară preci;,;ează
el - e c.uleasă în trei exemplare. Două sint din poeziile culese de D. Dr.
Şandor prin preparanzii, (Adam Anghel şi Corba ,Avram)-' 11 l. Dintn-• satir-ele populare publkate de At. M. Marienescu i-a fost pusă la dispoziţie de
profesorul arădean satira „Racul şi brpasca" 113 •
La Academie se găses2, între manuscrisele sale, mai multe po2::di
populare. Dintre acestea ne-au reţinul atenţia în mod deosebit urm5.toarele
vc-rsuri cu iz moTalizator :
1

,.Scuală leneşule, vină
Şi te uită la albină

Cum n-dună ,·ara hrană
Ca să aibă şi pe iarnă
să osten,~~te
De noapte călătoreşte
Prin toate hotarele
Ciarcă toate florile

Ta strînge 1
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In toate

părţi:e se duce
Unde-ar afla hrană dulce
De mi poartă multă frică

De

duşmami rîndunică

Dacă

vine vînt noroc

Şi pică de pe flori jos
iar se scoală nu se lssă
Ca să-şi ducă hrana acasă.
Scoa.lă leneşule, vină

~~i invată

de la albină

să trăieşte in viaţă
Să şti agonisi dulceaţă

Cu:11

Scoală leneşule, scoală

Lenevia e o

boală" 11 4.

Poezia aceasta n-are titlu. In locul acestuia figurează precizarea că
este vorba de „Cintece populare" fapt ce ne îndreptăţeşte să o considerăm
( uleasă din popor. Se pare că totuşi At. Şandor a intervenit în ea pentru a
da cursivitate versurilor a înlocuit unele cuvinte. Cu toate acestea, poezia este reuşită atît sub aspect estetic cit şi prin mesajul ei de valoare permanentă.

4. Activitatea politică şi culturală. At. Şandor a desfăşurat o bogată şi
activitate didactică şi ştiinţifică. pe care a pus-o în slujba interese:;clor majore ale poJ.:oru:ui nostru : lupta de eliberare socială şi naţională
Pcntru ca această luptă ~ă fie înoununată de rncces, ea trebuie angajată
şi pe tărîm politic- Tocmai de aceea, At. Şandor
a participat efectiv la
toate frămîntările politice ale vremii lui.
Punctul culminant al acestei activităţi îl reprezintă participarea lui
i\t. ~andor ID. evenimentele revoluţionare din anul 1848. Nu dispunem de
suficiente date privitoare la participarea sa la evenimentele ce au loc la
i\rad în primăvara şi vara anului 1848. Cu siguranţă însă că el a participat la adunarea din 22 martie, cind se constituie pe lingă Casa orruşului
acel comitet ce urma să forme~ gărzile populare, sau la adunarea din 12
aprilie, cînd se lansează un apel semnat de Ioan Arcaşi, Vicenţiu Babeş,
deoatece peste cîteva săptămîni, la 25 iunie, el face parte din rîndul deputaţilor ce-au reprezentat Aradul la o conferinţ,ă resrtrînsă de la Timi15
şoara ' • Dacă nu participa la evenimentele ant2rioare acestei conferinţe.
nu putea fi ales ca deputat din partea oraşului pentru o acţiune menită
!că unifice eforturile revoluţionare din partea de vest a ţării.
In anul rn-mător, At- Şandor va participa, alături de Alexandru Gavr,a şi D. Constantini, la Congresul de la Chişineu-Criş 116 despre care va
face referiri ample în „Studiul asupra evenimentelor din anii 1848-1849
în părţile Aradului"• în cadrul congresului a făcut parte din comisia care
a dezbătut problemele invăţămîntului românesc şi, împreună cu Al. Gavra,
vo.riată
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a primit sarcina să „întocmească un plan de ortografie cu metod ,mai uşor
şi potrivit răspunderii. după firea limbii" 117 • ln ultima parte a congresului,
împreună cu Dimitrie Constantini, întocmeşte proiectul unei fundaţii pentru ajutorarea îm·ăţătorilor pensionari şi a elevilor săraci.
în cei doi ani cit a durat revoluţia în Transilvania, At. Şandor întreţine o bogată corespundenţă cu G. Bariţ, din care rezultă conoepţia sa asupra evenimentelor, atitudniea sa politică faţă de acest moment important
al istoriei noastre moderne. In conştiinţa sa politică stăruie permanent
ideea unităţii politice a tuturor românilor şi independenţa naţională- El
se interesează neîncetat de mersul revoluţiei în cele trei prnicipate româneşti şi îşi manifestă îngrijorarea fa~ă de o eventuală intervenţie armată
din afar,ă, aşa cum de fapt se va şi întîmpla. Intr-o scrisoare el mărturi
seşte că este „nehodinit pentru Principaturi·• 11 ~. Interesîndu-se de evenimentele din Tara Românească, el se întreba în mai multe scrisori din luna
august : ,,Fi-~a ceva cu Moldo-români-a, ţine-se-vo.r după cum începură'' 119 •
După înăbuşirea revoluţiei, At. Şandor continua relaţiile cu participanţii şi conducătorii ei Al. Papiu Ilarian, Aron Pumnul, George Bariţ. Cu Al. Papiu llarian s-a întîlnit, dapă cum rezultă dintr-o scrisoare
a acestuia către Bărnuţiu 120 • Nu cunoaştem ~copu: întîlnirii sau conţinu
tul oonvorbirilor- Desigur s-au discutat chestiuni legate de revoluţie, de
lupta de eliberare în noile condiţii etc. Cu G. Bariţ va continua o susţi
nută corespondentă pe teme politice şi culturale 121 •
Revoluţia, prin care poporul spera să-şi împlinească visurile seculare,
a fost înăbuşită. Participanţii - poporul şi conducătorii ei - vo.r fi urmă
riţi şi deportaţi. Idea:urile ei, sociale şi naţionale, nu s-au stins odată cu
ea ci vor continua să domine conştiinţa şi lupta Aeneraţiilor următoare
pînă la realizarea lor.
At. Şandor are merite deosebite pe plan politic şi cultural şi prin
difuzarea presei şi a cărţii româneşti în părţile Aradului. Prin aceste mijloace de informaţie şi de difuzare a culturii el va contribui nu numai la
răspîndirea literaturii şi ştiinţei în straturi socia:e foarte largi, ci şi la
întărirea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale- ,,Publicul român, iubitor de
citirea jurnalelor - arată zelosul profesor în cere-rea lui de pensi;mare în primele decenii ale jurnalisticii noastre cu încredere întorcîndu-se către
mine pentru procurarea jurnalelor pe adresa pofti,torilor··m a avut posibilitatea, să participe la ceea ce At. Şandor n'..lmea „llţirea literaturii noastre".
Primele publicaţii răspîndite de At. Şandor la Arad au fost cele din
Transilvania. Intre manuscrisele păstrate la Academie se găsesc listele cu
prenumeranţii la „Gazeta Transilvaniei". Numărul acesta a crescut an de
an. racă în semestrul II al anului 1849 la Arad erau numai 5 abonaţi la
această revistă ~i numai din oraş - Ghenadie Popescu, Ioan Roman, Ioan
Arcaşi, Ioan Popovici şi At. Şandor - în anul urm§Jtor numărul acest,irn
se ridică la 23 de persoane. Alături de abonaţii din oraş apar prenumeranţi şi din judeţ - Alexiu Popovici din Cuvin, Ioan Coduba din Şoimoş,
Dionisie Georgevici - di,rector din Jgriş, David Lutai din Nădlac. l\foise
Bota - notar în Şiclău - şi patru el2vi de la Preparandie 12 J. In anul
1851 numărul abonaţilor a crescut la 30 persor,ne.
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La Arad, p;·in At- Şandor, s-au difuzat ziare şi reviste din celela~te
provinc·ii romtme~ti - Ţara Româncas{'ă şi j\foldova. În anul HHS At.
~andor difuza la Arad, prin intermediul lui G. Barit, atît „l\Iagazin istoric pentru Dada", cit si ,.învăţătorul satului'' după ce arădenii au fost
abonaţi la „Curierul romârn::•sc" şi alte publicaţii venite din i\'1unten!a. Din
Moldova arădenii citeau „Albina românească'", ,,Buletinul oficial", ,,Arhiva albinei", ,,Icoana lumii" şi „Mercuriu din Iaşi" 124 • De asemen?a, ară
denii erau abonaţi de At. Şandor în 1649 şi la revista „Bucovinaw 25 •
At- Şandor a înţeles atît importanţa căr1,ilor pentru dezvoltarea culturii noastre cit şi rolul lor politic. ,,Cărţi şi iară cărţi române românilor !·'
- exclamă e: într-o scrisoare din anul 1851 ndresată lui Al. Papiu Ilarian. ,,Îmă aceea este daună - continuă el - că aşa puţin indemn este în
mulţi, încă şi 1mii mai culţi, către cumpărarea cărţiloir române, ce vine
de acolo că astfel de oameni nu prea sînt litera1 i, dedaţi a ceti româneşte
nici cu slove, cu atît mai r,uţin a litere. Însă odată trebu~e spartă
stînca !'· 126 •
Dominat de aceste convingeri, At. Şandor se va ocupa ~ide răspindirea
cărţilor româneşti la Arad- Cea mai valoroasă lucrare pe care a răspîn
dti-o At. ~andor a!ci a fost ,,Istoria romanilor din Dacia Superioară'' scrisă
de Al Papiu J:arian şi apărută la Viena în anul 1852 (val. 1 şi II). Lucrarea a< ea sta, prin conţinutul ei - trecutul poporului român din Transilvania - prin mesajul ci - lupta pentru libertate pînă în timpul revoluţiei
din 1848, a fost aprecaită foarte mult de difuzorul ei : ,,Istoria" d-tale îi scrie el lui Papiu Ilarian - face epocă în viaţa românilor. Cam jumă
tate numai ce am putut ceti dintr-însa. Nu ştiu ce vor zice ciocniţii şi bă
tu1ii. nu ct1111va se vor trudi a o împiedica, p-2ntru expresiunile ... , lor intru
c1tit vătămătoare'' 127 . Temerea lui ~-andor se justifică, pentru condiţiib de
atunci, cînd ,românii şi p::-in cultura lor erau vitregiţi- într-adevăr, în anul
J 353, At. Şandor înştiinţează pe a"..ltorul ,,Istoriei'' .. · că autorităţile au con-fiscat 32 exemplare din val. I al „Istoriei" şi 52 - din volumul al II-lea 123 •
Difuzarea ,.Istoriei.--'• lui Papiu Ilarian n-a avut un scop comercial ci
unul pc-litic, naţional. A.şa se explică faptul, că pentru a fi răspîndită în
mase cit mai largi de cititori, la indicaţia autorului, At. Şandor difuz2a?.ă
gratuit un anumit număr de exemplare. ,,După pofta-ţi - scri,a el lui Pariu Ilari an - voi împătti 3 exemplare ş1 la 3 tineri mai distinşi la învă1,ătură, dar săraci'• 129 •
Lucrarea lui Papiu Ilarain a fost însă apreciată şi acest fapt este important pentru determinarea stării de spirit a epocii şi marea masă a cititorilor. Toate exemplarele se vindeau într-un timp scurt, iar în unele
C'<'7.uri „încă s-ar putea pofti vreo 10-15 sau doară şi mai multe" - cum
;•i scria At. Şandor autorului 130 .
La Arad au fost difuzate, de asemenea, şi cărti din Ţara Românească
şi Moldova. Intre acestea amintim „Gramatica" lui Eliade Rădulescu şi
„Gramatica română'· scrisă de Bălăşescu 13 1. Şi dincolo de Carpaţi au fost
difuzate cărţi elaborate de arădeni. Aron Pumnul îi cere, din Cernăuţi,
lui At. Şandor almanahul literar ,.Mwrnri" editat de elevii ară00ni în anul
1859 .. ,J\Tu ~tiu - îi scria acesta profernrului arădean la 15 iul'e 1859 dacă D. Vasi:iu Stănescu ~c află acum tot la Arad, ori nu, de aceea Te rog
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pre Dta să aibi bunătatea a da banii ac~şti~ o~i D-l~i St~nescu ori la ~n
librariu de acolo, ca pentru acest preţ sa-m1 trimeată doua exemplare dm
102
broşllTla „Muguri-' • Peste trei ani. A. Pumnul îi cere 1ui At. Şandor date
despre Paul Iorgovici, Dimitrie Ţichindeal, Constantin Loga, Tincu Velea,
Alexandru Gavra, At. M. Marienesicu, Vasile Stănes,cu, pentru a include
·biografia şi opera lor în cursurile sale de literatură de la Cernăuţi 133 •
At. Şandor a purtat corespondenţă şi cu Al. Hurmuzachi- Acesta din
urmă, într-o scrisoare adcr:-esată lui Bariţ, arată că „d.l S~mdor de la Arad
a avut bunătatea a-mi scrie de două orişi-i mulţumesc'- '.
Aoes.t schimb de cărţi şi reviste atît de intens între Arad şi toate provinciile româneşti, precum şi corespondenţa vastă sus\inută de At. Şandor
cu mari personalităţi ale culturii reprezintă, fără îndoială, o frumoc1să
pagină de istorie. Toate acestea au contribuit la întărirea legăturilor spirituale ale românilor de pretutindeni. In aceste relaţii, rolul lui At- Şan
dor a fost deosebit de important. Prin această activitate - poate mai mult
decit prin cea ştiinţifică şi pedagogică - At. Şandor a întruchipat pe
omul epocii sale, care a ştiut să se sacrifice, să se dăruie unei cauz2 nobile
care era a neamului întreg : unitatea naţională.
O activitate susţinută va desfăşura At. Şandor în cadrul Societăţilor
culturale din Transilvania - ,,Asociaţia arădeană pentru cultura poporului
român", cu sediul la Ar,ad şi „Astra" de la Sibiu care, împreună cu cea din
Maramureş, vor organiza lupta naţională
pe făgaş politic ,contribuind,
în felul acesta, în mare măsură, la pregătirea spirituală a actului Unirii
de la 1 Decembrie 1918. Referindu-se la rolul acestor societăţi,
V. Curticăpeanu preciza că ele „marchează pregnant caracterul politic al
programului de luptă pe care şi-l făuresc, prin pa,rticiparea în masă la
activitatea lor şi prin ,antrenarea in vi,aţa politică a celor mai de seamă
reprezentanţi ai vieţii cultur,ale româneşti pînă la unire- Ele îndeplinesc
nu numai funcţ.ia de bastioane de apărare şi luptă a românilor supuşi,
că totodată şi aceea de „verigi de legătură" şi „vase comunicante"
ale
unui proces adînc de devenire a unui fenomen ce se desfăşoară în cercuri
concentrice, pe zone din ce în ce mai largi" 135 •
At. Şandor se numără printre fondat:::irii ,,Asocia-ţiunei arădan-2 pentru
cultura poporului român" creată în anul 1862. încă din anul 1861 el prezintă comitetului însărcinat cu organizarea · adunării de constituire a
Asociaţiunei lista de cheltuieli 136, iar în momentul formării ei el este
trecut în rîndurile membrilor fondatori 137 alături de Antoniu Mocioni
George Popa de Teiuş, Ioan Arcaşi, Miron Românul, Ioan Popovici Des-'
seanu ş-a. At. Şandor a deţinut funcţii de răspundere în cadrul Asociaţiunei- El a fost timp de mai mulţi ani casier în cadrul Direcţiunii Asociaţiei 138 • In această calitate s-a ocupat, în primul rînd, de baza materială
a Asociaţiei, sector foarte imporţant pentru o organizaţie tînără, care
îşi desfăşura activitatea în condiţii destul de grele. In anul 1864, în această
, calitate, el prezintă Direcţiunii 36 de volume si două tablouri
trimise
Asociaţi unei de prof. Florescu din Bucureşti 13Q.'
A făcut parte, ani în şir din comisia însărcinată cu propunerea de a
acorda ajutoare băneşti din partea „Asociaţiei" pentru elevii şi studenţii
săraci. In anul 1868, ,At. Şandor, împreună cu Ioan Goldiş, propune sti13
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pendii pentru 7 tineri, în valoare de 800 florini. Printre tinerii care urmau
140
să primească ajutor era şi Mihai Velici , viitorul memorandist, pe atunci
elev în clasa a IV-a a gimnaziului din Beiuş. La conducerea „Asociaţiei" a
activat pînă în anul pensionării (1879). După această dată numele său nu
mai figurează printre membrii Direcţiunii.
At. Şandor a fost membru al societăţii „Astra" 14 1. El a îndeplinit şi
funcţia de colector pentru părţile arădene, preocupîndu-se intens de recrutarea membrilor, pentru această societate din părţile airădene. !n
acest scop, în anul 1868 el lansează o ,,Provocare" prin care îndeamnă pe
142
concetăţeni să se înscrie în societatea „Ast:ra" •
Activitatea cultural-politică desfăşurată de At. Şandor a fost între_gită
cu preocupări literare. A publicat poezii 143 şi a tradus 9-900 de versuri din
Eneida lui Vergiliu- O parte din aceste traduceri au rămas în manuscris
la Biblioteca Academiei 144 , iar o parte a fost publicată - Cartea I şi a
11-a în „Foaia" lui Bariţ 145 , în anul 1859 şi cartea a IV-a, în anul 1861 în
,,Concor.dia"46 • Traducerea lui At. Şandor impresionează atît prin calitatea versurilor, cit şi prin aparatul explicativ ce însoţeşte fiecare pagma.
Grija autorului pentru ~ceste explicaţii âmple ne duce cu gîndul la destinaţia lucrării. Ea se adresa, în intenţia traducătorului, oamenilor simpli,.
care nu puteau înţ.elege „Eneida" fără explicaţiile de :rigoare. Prin activitatea sa politică şi culturală - difuzor de carte şi :reviste, creaţii şi traduceri literare etc- - At. Şandor a avut în vedere interesele poporului
nostru, pe care l-a servit şi pe această cale, cu acelaşi devotament şi dă
ruire de sineConcluzii:
At- Şandor s-a impus la jumătatea secolului al XIX-lea în cultura românească. Cea mai mare parte din operele sale au rămas în manuscris.
Cu toate acestea, el a fost o prezenţă activă şi contemporanii l-au apreciat după merit.
1. Pe plan şcolar, meritele sale decurg din faptul că a pregătit peste
1.100 învăţători în discipline fundamentale, dar mai ales în disciplina de
bază a muncii învăţătorului limba română. Lecţiile sale, prin ţinuta
lor ştiinţifică şi caracterul practic-aplicativ, au pregătit pe
viitorii învăţători în spiritul unui cald patriotism. A demonstrat, în cei 36 de ani
de muncă la catedră, vocaţia unui adevărat dascăl2. In domeniul ştiinţific s-a impus prin lucrări de filologie, la care se
pot adăuga izvoarele istorice, toate rod ale unei susţinute munci şi de largă
perspectivă.

3. Pe plan politic şi cultural a militat pentru emanciparea poporului,
a contribuit la dezvoltarea conştiinţei naţionale.
At. Şandor n-a publicat mult, deşi lucrările sale rămase în manuscris
sint valoroase şi nu-şi justifică soarta. A fost însă, mai presus de toate,
omul epocii sale - al epocii care cerea oameni de· sacrificiu, bărbaţi capabili să se dăruiască plenar unei cauze înalte, intelectuali legaţi de popor prin servicii dezinteresate. Pentru toate acestea el trebuie reconsiderat.
astăzi de pe ,poziţii noi, materialist-istorice şi apreciat cel puţin atît cit
a fost respectat de contemporanii săi194
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NOTE
NecroLogului At. Şando•r păstrnt la Bibil. Academiei R.S.R., mss.
rom. 1018
p. 179 şi a necrologului publicat în „Bi1:,erioa şi şcoa:l,a '', 1892, 19/31 ianrurairie, p. 19.
2 Dr. Atanasie Şandor (necrolog) în „Biserica şi şcoalaM, 1892, 19/31 ianuarie, p. 19.
a Ibidem.
4 Arhiva Consistoriului Arad, IV, 1G8, din 1879.
5 Arh. Stat, Arad, fond Desp. Astra, dosar 55 (18u6).
6 Dr. Atanasie Şandor (necrolog).
în ,,Bi~erica şi şcoa)aM, 1892, 19/31 ianuarie, p. 19.
7 Popeangă V., Găvănescu E., Ţircovnicu V., Preparandia din Arad,
E.D.P., Bucun:şti, 1964, p. 53.
8 Idem, p. 53.
9 Bibl. Acad. R.S.R., mss. rom. 1016.
10 Apud Popeaingă V., Găvă,nescu E., Ţîrcovnicu V., op. cit., p. 54.
11 Bibl. Acad. R.S.R., ms.s. rom. 101G.
12 Popearn,gă V., Găvănescu E., Ţîrcovnicu V., op. cit., p. 106.
1s Bibl. R.S.R., mss. rom. 1016.
14 Bibi. Acad. R.S.R., mss. rom. 1002.
15 Pentru hottirîrile Congresului de Ia Chişineu-Criş, vezi Popeangă V., Găvăne:;r;u E.,
Ţîrcovnicu V., op. cil., p. 108---112.
16 Atanasie Şandor, ABC dariu şi ortografJa -română cu JJtere latine, în „Foaia pentru
minte, inimă şi literatură", 1851, nr. 4, p. 2!.l.
17 Bibl. Acad. R.S.R., mss. rom. 1021.
16 Apud Popeangă V., Găvănescu E., Ţircovnicu V., op. cil., p. 110.
19 Bibl. Acad. R.S.R., mss. 1021, p. 2.
20 Idem, p. 5.
21 Idem, p. 10.
22 Idem, p. 15--22.
2a Idem, p. 24.
24
Bibl. Acad. R.S.R., mss. rom. 1020.
25 Ibidem.
26 Popa Mircea, Un filolog crilioo,l: Atanasie Şandor,
în „CE:Icetări de linr,vistică u, 1973, nr. 2, p. 331-342.
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ATANASIE

ŞANDOR

(Zusammenfassung)
Die Studie behandelt das Leben und die Tătigkeit eines vornehmcn Professors
der Arader Prăpa1andie, der um die Milte des 19. Jahrhunderts, nebc·n ,\le.,rtnclru
Gavra, durch entsanungsvolle Arbeil, den aufopforndcn Profe~sor kennzeichne'..
Atanasie Sandor hat Schulbi.icher verfasst, von denen sich besondNs clic fi.ir
Grammatik bchauplet haben. Der grosste Tdl cler i.ibrigen Lehrbi.icher blieb in Manuskriptform. Sandor hat gleichzeitig eine reichP wissenschaftilichc Tatiqkl'Î t c-nlfaltet und zwc.1r: Folklorsammlungen, Zusammensuchen von Geschichtsqu,,1[,,!1 uhcr
die Revolution von 1848, die er Al. Papiu llarian zur Verfiigung stcllte.
Ausserdem hat der gewesene Professor der Arader Priipdrandie einc er"prir~ssliche politischc und kultmellc Tiiligkeit entfallet - er nahm an elen rcvolu:iontircn
Ereignissen des Jahres 1848 in der Arader Gegend teil, verbrcitelc das rumăni·,che
Buch in dieser Umgebung.
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CSIKY GERGELY -

DRAMATURG PROGRESIST ARADEAN
de
IOAN UJJ
EUGEN GLUCK

Deşi viaţa şi activitatea scriitorului Csiky Gergely a fost studiată
de mai mulţi cercetători, arhivele arădene au furnizat recent o
seamă
de date inedite privind biografia dramaturgului arădean. Potrivit acestora, Gergely Csiky se trăgea dintr-o familie de intelectuali burghezi,
provenită de la Dumbrăveni şi care, pe la 1800, se stabilise în Banat.
Bunic11l scriitorului, Janos Csiky, a fost angajat de administraţia domeniilor prinţului Schwartzenberg, avînd pe la 1815 la Maşloc o mică
slujbă. Aceste domenii din nordul comitatului Timiş porniseră pe calea
transformării capitaliste, proces care cerea cadrelor
administrative temeinice cunoştinţe de specialitate. Aici, la Maşloc s-a născut la 16 martie 1816 tatăl scriitorului, care primise numele de Ioan, Iosif, Luca 1 •
ln 1Hl7, familia se mută la Fibiş, unde capul familiei a fost transferat
in aceeaşi funcţie subordonată. 1n 1819 domeniul trece în posesia lui
Petar Techeli, care, în 1822, îl promovează în funcţia de „provizor",
deveni.nd conducătorul unei secţii a întinsei moşii. In anii 1817-1822
familia creşte cu încă patru copii, doi băieţi şi două fete'.
După moartea timpurie a tatălui şi apoi, in 1828, a mamei Catarina. fraţii Csiky ajung într-o situaţie materială dificilă. Janos Csiky
iunior ab~olvă cu mare greutate şcolile la Fibiş, apoi la Arad, după care
se înscrie la Facultatea de filozofie de la Oradea, trecînd apoi la medicină. In sfîrşit, la finele anului şcolar 1839-1840, obţine diploma de
medic. Cu un an mai tîrziu diploma lui este publicată la adunarea generală a comitatului, ceea ce îi dădea dreptul să exercite praxa'.
La Arad, în data de 20 ianuarie 1842 se căsătoreşte cu Ileana Verzar (1824-1881)'. Ea se născuse la Gherla, provenind
dintr-o familie
ele corncrcinţi şi intelectuali armeni, care în 1760 a obţinut şi o diplomă de înnobilare. In jurul anului 1830, tatăl ei, Martin Varzar, s-a stalJ;lit la Arad. La scurt timp după căsătorie, tinărul Janos Csiky se muEt la Pincoia. Mai tîrziu el a fost numit medic onorific al comitatului,
funcţie fără salar'·. Aici văzu lumina zilei primul lor
copil,
scriitorul
de mai tîrziu, în casa din strada Tudor Vladimirescu nr. 57. 1n matri-
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cola botezatilor el fu introdus cu numele de Grigore, I\'Iartin şi Ioan,
~ompus din' prenumele naşului său {Gergely Jakabffy) şi acelor doi bunici. Actul de naştere, păstrat la Arhivele statului Arad, menţionează
do,,r data botezului (9 decembrie 1842), ceea ce produce am:mite dubii
privind exactitatea datei nr.şterii, fixată în general de biografi pe ziua
de 8 decembrie 1842\
D~1pă o scurtă, dar asiduă activitate, în 1844 Janos Csiky este transferat la „Spitalul public" din Arad, unde funcţionează în . calitate de
medic oftalmolog. In anul revoluţiei, la 3 mai 1848 este promovat în
funcţia de medic şef'. In acest post, el dcsîJ.şoară o
activitate
neobositi:"1, ::1spir ai.d din convingerile sale profund umaniste.
tn teiul acestei strădanii boala lui, contractată în februarie 1849, se
agravează şi pînă la urmă ea degen2r2ază într-o tu\:;erculoză
pulm:mară. Incurabilă în condiţiile de atunci. Totvşi, el face eforturi deosebite
de a putea asigura familiei o sibaţie materială. acceptabilă. Intre timp,
famiiia Csiky se mărise în urma naşterii fiicei Ilena, Terezia, Francisca
(1844.-'-18!J4) şi a fiului Carol (1848-1935). Janos Csiky continuă să depună eforturi şi pe teren obştesc, contribuind, printre altele, la crearea
primei şcoli de moaşe din Arad 8• Boala necruţătoare l-a răpit
însă din
rîndul celct vii la 20 iulie 1856"'.
În ciuda acestei situaţii familiale, părinţii lui Gcrgely Csiky au încc•rcat să dea copiilor lor o educaţie aleasă. In familie domnea o atmosferă de caldă înţelegere şi respect reciproc. Tatăl,
iubitor de teatru,
scrisese cîteva scenete. De asemenea --'- aşa cum el însuşi menţionează
în a:1tobiografia lui - a căutat să imprime succesorilor săi ideile sale
ur:.1anisle, dorind ca Gergely să devină medic, sau inginer. Se pare că
mcdi._ll fa1;.-1ilial a contribuit în însemnată măsură la rămînerea lui în
afara curentului naţionalist. Primul lui monograf, criticul literar progresist Jenă Jano,·its - în lucrarea lui apărută în 1890 - conclude că
din lucrările sale lipeşte caracterul naţionalist'''.
Tin5rul Gergcly, absolvind clasele elementare, se înscrise în „şcoa
la latinească" din Arad (azi Liceul ,,Ioan Slavici", care în timpul şcolari
zi'irii •·ale devenise un liceu cu opt clase. 11 ). El frecventează liceul în
anii 18:il-· 1859 obţinîncl re-:::ulta:c foarte bune, acordîndu-i-se şi o bursă.. Din cei opt ani de şcoală, în cinci el este premiantul clasei, iar în
trei este depăşit de Ioan Oprean, originar din Cacova (azi Grădinari),
judeţul Caraş-Severin •
In această perioadă
12

se evidenţiază tot mai clar talentul său în cadrul cercului literar al şcolii. In acest cerc se manifesta un spirit pror~resi.;;t şi opoziţionist faţă de regimul absolutist-habsburgic, instaurat
după înăbuşirea revoluţiei de la 1848-49. Cercul de lit2ratură
română
funcţiona sub conducerea lui Mircea V. Stănescu, coleg de
clasă al lui
Gerge!y Csiky şi căruia acesta i-a dedicat una din primele sale lucrări
rimate". Cele mai r12marcabile rezultate ale cercului au
fost editarea
primului periodic românesc din Arad (1858) şi al almanahului intitulat
,,Muguri"".
Cercul de literatură maghiară a editat în 1858 săptămînalul „Csengetty:j'' (Clopoţelul), copiat cu mina în mai multe exemplare. Lucrările
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cele mai reuşite, 71 de poezii, între care 12 sub semnătura lui Gergely
Csiky, au fost tipărite în 1859 sub denumirea de „Zsenge mutatvanyok" (Producte fragede)"'. Tot în această
perioadă, el
debutează şi
în proză, lucrările publicate fiind semnate cu pseudonimul „Marosi
Gyula'' (Iuliu de pe Mureş).
Se pare că bacalaureatul îl susţinuse la Arad sub apăsarea unei
grele depresiuni sufleteşti, obţinînd rezultate abia la limită.
Validarea
aţ,titudinilor sale se lovea de greutăţi mari deoarece avea doar
p::isibilitatea de a alege între roşu (cariera ofiţerească) şi negru (clerul). Alegerea se făcu, iar în 185S' se însrrie la teologia
romano-catolică de
la
Timi~oara'".
în anii 1859-68 studiază (cu o scurtă întrerupere în 1864-65) în
capitala Banatului şi aţoi la Viena. I:·eparte de a fi absorbit
numai
de
studiile sale obligatorii, în aceşti ani el şi-a însuşit şi o vastă cultură,
:n special în domeniul literaturii clasice. Totodată el devfne cunoscă
tor a cinci limbi de circulaţie mondială. Nuvelele sale, scrise în această
perioaciă, au fost trimise cu regularitate unor ziare şi reviste spre publicare.
1n anii 1868-69, Gergely Csiky este capelan la Turnu. l\Ionograful
său, Jeno Janovits, crede ca în acest răstimp s-a tredt de fapt vocaţia lui
Gergely pentru teatru';.
În 1869, este chemat în calitate de profesor, la o catedră a liceului
ele baieţi din Timişoara, apoi la teologie. In sfirşit, este numit şi referent matrimonial al consistorului. Rămîne în oraşul de pe Bega pînă
în anul 1873.
Dincolo de sarcinile sale oficiale, această etapă de fapt defineşte
:'oordonatele activităţii sale multilaterale, ca şi poziţia lui în lupta dintre C'Urentele literare. In anul 1872, el editează două volume de nu,·ele, semnate cu vechiul său pseudonim, întitulate „Az eletbol" (Din
viaţă) şi „Fenykepek" (Fotografii). Insu;i titlul lor
denotă. orientarea
lor realistă, deşi valoarea lor rămîne încă la nivelul încercărilor.
În 1870, Gergely Csiky editează împreună cu Jeno Tokody, la Tirn.işoara revista literară, intitulată „Delibab" (Fata morgană), care are
o existenţă efemeră, din cauza penuriei băneşti.
In:eresul său constant pentru teatru face ca dintr-un spectator şi
:,prijinitor al teatrului timişorean să treacă în rindul creatorilor de piese. Puţin cunoscut încă in sferele scriitoreşti, el
debutează în 1875 cu
piesa „J oslat" (Profeţia), scrisă în timpul concediului petrecut la Arad,
in casa mamei, care se află pe actuala
stradă I. L.
Caragiale'".
Deşi
acC'astd piesă poartă încă amprenta curentului romantic ea se remarcă
prin evidente accente anticlericale"'. In anii
următori, a
realizat citeva piese mai puţin importante, ca „Janusz" (!anus), ,,A magus" (Magul) ~i „Az ellenallhatatlan" (Irezistibilul), toate apărute în 1877-78
la Ti:nişoara. Aceste piese au o tonalitate critică mult mai moderată
~i valoare artistică mai redusă. Traducerile din literatura clasică, lucrări de critică literară etc. continuă de asemenea să îmbogăţească creaiia 1ui literară.
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Totuşi, înăsprirea relaţiilor

sale cu episcopia timişoreană, din caudeterminat în
1878 să
părăseas
că catedra şi la 15 noiembrie 1881 chiar clerul.
Dedicîndu-se exclusiv literaturii, el menţine puternice contacte cu
Aradul, unde rămăseseră toţi membrii familiei sale. Mama scriitorului
incctează din viaţă în urma unui
infarct cardiac, la 16 decembrie
1881'". Fratele său, Karoly, scriitor de importanţă
locală ,şi
funcţionar
la primărie, a fost pensionat în 1909 şi a atins o vîrstă patriarhală de
87 de ani, murind în anul 1S·35". Prin donaţia lui,
126 de
manuscrise
ale scriitorului au ajuns în posesia Bibliotecii municipale din Arad".
Sora lui şi cumnatul său, avocat în Arad, i-au oferit adesea ca loc
liniştit de muncă colna lor de la Mîsca, unde a redactat parţial şi pies3
„Declasaţii", considerată
printre cele mai reuşite"'.
Legăturile sale cu
oraşul de pe Mureş s-au manifestat şi prin publicarea unor lucrări sau
fragmente inedite în presa arădeană, mai ales în
ziarul „Alfold" (Şe
sul). Gergcly Csiky a fost totdeauna deosebit de mîndru de înalta distinqic pe care i-a oferit-o oraşul, care l-a ales, la 10 martie 1881 cetă
ţean de onoare';.
Părăsirea catedrei de la Timişoara (1878), a fost urmată de sturl!ilc sale făcute la Paris, de unde se întoarce la începutul anului 1879.
Teatri.ii contemporan francez îi lasă o puternică impresie, mai ales piesele lui Dumas-fiul, Augier şi Sardou. Nu mai puţin importantă se do\·edeşle influenţa naturalismului, sesizabilă în special în piesa „Ţuica",
realizată după un roman al lui Emile Zola. Acest curent i-a dat impulsul
pentr,1 a putea rupe definitiv cu imaginea idealizată a societăţii în care
tr.lia ~i totodată i-a dat curaj de a vedea anumite realităţi crude.
DJn cele peste 30 de piese, care au ieşit de sub iscusitul său condei, cde mai reuşite sint comediile realizate în anii 1880-1882: ,,Ingyenflbk'' (Declasaţii), ,,Mukanyi". ,,Cifra nyomorusag" (Mizeria cu ciucuri) -şi „Stomfay csalad" (Familia Stomfay), cărora se mai raliază
în Hi34. şi piesa „Buborekok" (Baloane de săpun).
h aceste piese, ascuţişul criticii autorului se îndreaptă împotriva
clasei moşiereşti mijlocii, denumită în terminologia vremii „djentri".
Piesele amintite surprind această clasă socială în ultima treime a secolului al XIX-lea., cînd ea îşi pierduse orice rol social util şi .decăzuse
materialiceşte şi moraliceşte. Marea majoritate a membrilor acestei clase duc-ea o viaţă de lux, care s-ar fi putut menţine numai cu ajutorul
unor surse financiare inepuizabile. Ei caută să amine falimentul inevi•tahil prin manevre lipsite de scrupule morale, mai ales pdn căsătorii
inspirate din considerente materiale. In ultimă instanţă, mulţi
membri
scăpătaţi ai acestei clase parazitare, deşi excelează prin incompetenţă,
recurg la supapa lor de siguranţă: aparatul de stat burghezo-moşieresc,
unde sînt angajaţi în funcţii potrivit relaţiilor pe care le au.
Critica lui Gergely Csiky izvorăşte din po;; iţia lui
burghezo-liberală. 1\fajoritatea figurilor sale burgheze sînt figuri în general pozitive,
deşi mai puţin bine conturate, <lecit figurile negative, neavînd
suficiente elemente de inspiraţie contemporană cu privire la această clasă
;rn poziţiei sale neconformiste, l-au
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încă

în curs de consolidare. O înţelegere faţă de formarea burgheziei
romfme se întrezăreşte în piesa „Baloane de săpun". Figura luI Deme'ter Moroşan din Pîncota şi mai ales a fiului său, avînd şi pregătire
în csenţ.ă întruchipează capitalistul, care prin activitatea lui este un
factor de progres economic.
Piesele lui Gergely Csiky cîştigă o valoare superioară prin zugră
,- irea veridică a mediului social în care se derulează acţiunea.
Critica lui, îndreptată împotriva moşierimii şi a celorlalte elemente
parazitare din „Caznele lui Sisif", apărute post-mortem în 1892. In această lucrare el întrevede pierirea inevitabilă a acestei dase purtătoare a
asupririi naţionale şi sociale, ironizind poziţia ei naţionalist-şovină.
Piesa „Declasaţii" a fost prezentată în 1880, fiind intitulată la început „Proletarii" ..In această piesă, Gergely Csiky ne prezintă în primul rînd pe Kamilla Szedervary, care se erijează cu ajutorul unor acte false în postura unei „văduve sfinte", lăsată în sărăcie de soţul ei
martir al revoluţiei de la 1848-49. Cu ajutorul unui fost avocat incorect C'.\/Iosolyg6), ea caută să convertească în bani pioasele sentimente
ale contemporanilor faţă de victimele represaliilor habsburgice, făcind
parte dintr-o specifică ceată de escroci ai vremii.
Apoi
intră în scenă
Bence Z~tonyi, care a reuşit printr-o viaţă de lux să irosească moşia
lui strămoşească. Pentru a putea duce un mod de viaţă „demn" de blazonul său nemeşesc, el a creat un original sector de tranzacţie: comerţul de soţii. Prima lui soţie a vîndut-o pentru o sumă
apreciabilă.
Acum, prin şantaj, constrînge pe Kamilla să-i dea în căsătorie pe fiica
ei adoptivă, numită !ren, avînd şanse s-o valorifice, întrucît bihoreanul
Pal Timot, un burghez bogat, este sincer îndrăgostit de ea. Dar pînă
la
urmă manevrele sînt demascate şi !ren se poate căsători cu iubitul
ei,
un tinăr jurist, care se luptă pentru a găsi un post. El de fapt simbolizează intelectualitatea burgheză încă în formare, care e nevoită a începe asediul posturilor administrative monopolizate de moşierii scă--,
păta1,i.
83î
Piesa „Mukanyi" (1880) este o comedie reuşită, în care ironia fină
all•2rnează cu satira tăioasă în decursul unei acţiuni interesante şi plină
de momente neaşteptate. Eroul principal, moşierul Felix Mukanyi, care
şi-a consolidat averea pe căi necinstite, îşi
pregăteşte
ascensiunea în
sferele mai înalte ale societăţii, căutind să obţină titluri pompoase şi
decoraţii. Un prilej propice de a deveni eminenţă, ii oferă un
congres
r1 tiinţific organizat în micul oraş în care trăieşte. In scopul propus este
gata să-şi mărite fata lui proprie şi pe una adoptivă, fără a ţine seama
ele dorinţele lor. El găseşte un larg sprijin la nepoata comitelui suprem,
care şi-a făcut avere prin trafic de influenţă, pentru ca familia lor
să
poată trăi potrivit rangului ce-l ocupă. Un ziarist şantajist însă, demască 1n presă manevrele lor, iar fetele se căsătoresc potrivit dorinţei lor.
Singura consolare a lui Mukanyi este faptul că unul dintre ginerii săi
are un cuvînt de spus la acordarea decoraţiilor.
în comedia „Stomfay csalâd" (Familia Stomfay), prezentată în 1882,
de fapt se suprapun două piese. In prima parte asistăm la afluxul moş203
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tenitorilc ~· poten~iali ai castelului moşierului Akos Stomfay, care se cred a fi pe patul morţii şi îşi pregăteşte testamentul. SDra lui însă îl detei minâ să. se recăsătorească cu vechea soţie şi să recunoască re fEca lui,
l\Ia,·gii. lngîmfatul moşier seduse pe fiica pădurarului domenial, iar că
sătoria lui a fost anulată,
invocîndu-se vicii de
formă,
regizate la
vremea lor cu bună ştiinţă. Astfel, ceata infrîntă a vinătorilor de moş
tenire dispare de pc scenă, fiecare dintre ei aflat într-o jenă financiară
mai mică sau mai mare. Terenul este cedat manevrelor care urmăresc
c.;săt.oria lui Margit cu un moşier ingimfat şi lipsit de caracter. Compe-•
tiţia pentru mina ei însă, este cîştigată de un tînăr avocat cinstit, numit Barnabas.
Cea mai reuşită comedie a lui Gergely Csiky pare a fi însă „Baloane ele săpun". Deosebit de interesant este faptul că personajele principale aie piesei provin din mediul pincotan.
Piesa de fapt scoate în evidenţă decadenţa familiei moşiereşti Solmay, adusă în pragul falimentului de cheltuielile exorbitante ale doamnei, la care se mai adaugă risipa celor doi fii, Bela şi Robert. Bela îşi
irosise chiar şi partea lui de moştenire pentru coruperea alegătorilor la
cele trei alegeri la care a obţinut mandatul de deputat dietal al cercului electoral respectiv. El încearcă să depăşească greutăţile materiale
printr-o căsătorie cu o văduvă pe care o crede bogată, dar care în fond
este r.:ntiera familiei soţului ei decedat. Szcrafin, una din fiicele
familiei Soimay, căsătorită cu un înalt funcţionar de stat, la fel îşi face
da1o~·ii. Ele sint plătite de soţia unui afacerist spre a putea cîştiga bunăvoinţa soţului ei la atribuirea lucrărilor ce se fac pe Crişuri.
Pîn-1
la urmă capul familiei, prinzînd curaj, înfruntă soţia şi lichidează modul ei de viaţă aristocratic, reuşind astfel să salveze o părticică a averii lor de odinioară, care le va oferi o viaţă modestă la Pîncota.
Salvat.irul familiei de fapt este Demeter Moroşan, proprietarul unor mari
întreprinderi care îl împrumută pe Akos Solmay pentru a evita momentan catastrofa. El îl angajează pe Robert Solmay, care trezit la realitate, vrea să muncească serios, iar fiul lui Morosan se căsătoreşte cu
Gizella Solmay. Soţul Serafinei, om cinstit şi capabil, îşi dă demisia din
fun-::· 1,ie din cauza purtării soţiei sale, devenind şi el asociatul lui Demetf•l' Morosan ca expert la întreprinderile pincotane.
De asemenea, trebuie să remarcăm şi comedia ,,Cifra nyomorusag''
(Sărâcie cu ciucuri), în care Gergely Csiky a pus în scenă o altă problemă ~ocială de mare adîncime: mizeria funcţionarilor mărunţi. El scoate
!n evidt:>nţă că uniforma sau exteriorul lor îngrijit ascunde o mizerie
acută, fiind obligaţi de societate la un mod de viaţă mult mai costisitor, decit cel pe care l-ar permite salariul lor modest. Figura diurnistului Csoma întruchipează pregnant această situaţie. El este obligat a
reprezenta şi a trăi împreună cu cele cinci fete, pe care le are, dintr-un
salar, care face cel mult a treia parte din venitul lunar al unui chelner.
Csoma este sortit să îndure această mizerie, întrucît nu a ştiut să fure
sau să devină ciubucar.
E~te neîndoios, că comediile scrise de Gergely Csiky au reflectat
med.iul social-politic al epocii. Personajele sale sînt vii şi autentice, iac
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a:-tiunea redată se situtază în ambianţa contemporană. La aceste calităţi
mai putem adăuga derularea fluidă a evenimentelor, expresivitatea dialogurilor, limba îngrijită şi curgătoare. Gergely Csiky a fost un bun cunoscător al metodelor şi procedeurilor teatrale uzitate în a.cea epocă.
Desigur poziţia burghezo-liberală a autorului a determinat şi limitele de care a dat dovadă. Orientarea lui realist-critică atît de puternică în primele acte ·ale comediilor sale, este estompată adesea în ultimul act al piesei, care oferă soluţii liniştitoare, uneori forţate, în conformitate cu gustul micii burghezii, care în perioada respectivă reprezenta principala masă a spectatorilor de teatru. Un exemplu în acest
sens este deznodămîntul din piesa ,,Declasaţii". Iren este salvată prin
intervenţia fostului avocat Mosolyg6, care se distanţează de necinstita
Kamilla şi, împreună cu tînărul avocat îndrăgostit de ea, se adresează
justiţiei, obţinînd cîştig de cauză. Numai în piesa „Baloane de săpun",
autorul derulează evenimentele pînă aproape de finalul firesc, familia
Solmay decăz[nd este> sortită la o viaţă modestă la
Pîncota ~i
acceptă
căsătoria cu un burghez dispreţuit de clasa lor.
Comportarea personajelor sale negative este determinată de viciile
lor, nu de pozţia lor de clasă. Gergely Csiky în aceste comedii a pus la
stîlpul infamiei şi pe alţi profitori ai regimului burghezo-moşieresc daulist, pe escrocii, pe ziariştii şantajişti, pe deputaţii, care cîştigă mandatul prin corupţie, dar nu a ajuns să demaşte pe cei din sferele supreme.
Gergely Csiky pe lingă reuşitele sale comedii, a avut încercări şi
de piese istorice, şi tragedii. Dintre acestea remarcăm tragediile „A
vasember" (Omul de fier) şi „Spartacus". Aceasta din urmă, departe de
a zugrăvi în plenitudinea ei lupta şi sfîrşitul tragic al marelui conducător de sclavi, are meritul de a fi pus în scenă imaginea unei răscoa
le. Insuşi aces.t fapt constituia un act protestatar, arătînd calea firească
a rezolvării conflictelor sociale fundamentale şi aceasta în condiţiile unei epoci în care puternicii zilei credeau că trăiesc într-o orinduire socială şi politică definitivă. Reacţiile vehemente ale presei de drepta şi
chiar a unor critici literari confirmă acest lucru.
Gergely Csiky a fost şi un prozator talentat. Romanele şi nuvelele
sale de fapt exprimă aceleaşi idei şi poziţii înaintate de care sînt animate comediile sale. Dintre ele remarcăm „Arnold" (1888) şi „Az Atlasz
csal{td" (Familia Atlas). Cel mai reuşit roman însă, ni se pare a fi „Caznele lui Sisif", apărut post-morten în 1892. El oglindeşte - aşa cum
am arătat anterior - ultima treaptă în radicalizarea ideilor lui Csiky.
In prima parte a romanului, autorul zugrăveşte dispariţia din viaţă
a unui „djentri", figură tragicomică, care a ştiut să îmbine în mod clasic irosirea averii cu o concepţie învechită despre lume şi societate.
Acea:,t~ viaţă sinonimă cu sinuciderea lui materială, nu mai apare izolată. Din contextul acţiunii reiese că ea reprezintă tipicul în multitudinea cazurilor, care se produce inevitabil la fiecare membru al acestei
clase. Din critica caustică a stărilor descrise se desprinde viziunea autorului care întrevede pieirea inevitabilă a întregii clase. Insu~i titlul romanului este o aluzie la faptul că orice încercare de a o salva este zadarnica. Deocamdată falimentul nu se deslănţuie, deoarece o nepoată
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cu numele de Klara preia domeniul

şi

printr-o

muncă

perseverentă

reuşeşte să~l redreseze.
?este cîţiva ani însă,
dcpuu:it dietal, împreună

fratele său mai mic, Bela, ajuns prin corupţie
cu soţia lui, reuşesc să irosească totul. Inevitabilul, aflat momentan doar de Klara, se produce în ziua botezului
primului lor născut, sărbătorit cu un mare fast. In această situaţie pare deosebit de ridicol toastul naşului, moşierul Bakay, îmbibat de un
nationalism-şovin, care exprimă pretenţiile clasei lor la hegemonie veş
nică şi la asuprirea celorlalte popoare. Cu o măiestrie deosebită,
autorul contrastează demagogia acestei figuri, atît de tipică pentru clasele
stăpînitoare contemporane şi petrecerea lor fără grija viitorului, cu introducerea în instanţă de către creditori a cererii pentru declararea falimentului, precum şi cu prăbuşirea fizică a Klarei, care înţelese inutilitatea eforturilor sale.
Ge11;ely Csiky s-a evidenţiat şi ca traducător, în special din limbile
clasice, făcind în limba maghiară peste 40 de tălmăciri.
In acest sens
tre1J.1;e să remarcăm traducerea tragediilor lui Sofocle şi a comediilor
llii Plaut. Se pot menţiona şi traducerile lui din Moliere, dar mai ales
Faust de Goethe. Tot el a tradus „Istoria literaturii
engleze" de Taine, apărută în 1881 în cinci volume, ,,Istoria poeziei romane" de Ribbeck în două volume etc.
Creaţia multilaterală a lui Gergely Csiky a fost apreciată de contemporani. În primul rînd el a întrunit ataşamentul spectatorilor de
teatru. La Arad, piesele sale au figurat adesea şi cu mare succes în reperto1:iul teatrului. Critica progresistă a sesizat valorile existente în
piesele sale. Astfel, revista „Viitorul" din Bucureşti, în 1884 îi dedică
un articol intitulat „Istoria unui geniu" 25 • Unele din operele sale au
fost traduse în limbile română, franceză, germană, rusă, daneză, cehă.
portugheză, slovacă, turcă şi persană"".

În toiul unei activităţi febrile, surmenat de un uriaş volum de
inima lui a încetat să bată la 19 noiembrie 1891. Vestea morţii
sale a fost înregistrată cu adîncă durere de opinia
publică
arădeană.
Consiiiul oraşului îşi exprima condoleanţele familiei şi trimite o coroană
la catafalctul defunctului". Marele om de cultură, Iosif Vulcan, in revista „Familia" din Oradea a publicat un necrolog numindu-l „cel mai
bun autor dramatic maghiar"'. lnmormîntarea lui a
fost
consemnată
şi de ziarul „Tribuna" din Sibiu~'.
Operele sale cele mai semnificative, în special piesele ,,Declasaţii'',
,.11u~anyi", ,,Sărăcia cu ciucuri" sînt apreciate de „Enciclopedia română" redactată de Diaconovich'°.
Sensul operei lui Csiky Gerg,2ly este subliniat şi de primul său
monograf, în lucrarea amintită, publicată la Cluj în 1900, ca şi cu ocazia comemorării, care a avut loc în decembrie 1920 -şi 1930 la Arad 31 •
Parţile cele mai semnificative ale operei lu~ Gergely Csiky, au fost
valorificate în patria noastră în anii care s-au scurs de la actul de la
23 August 1944, pe linia politicii juste a P.C.R., de valorificare a moş
tenirii literare progresiste a poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare. In anul 1966 a apărut prima traducere în limba română.
muncă,
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făcută din opera lui Csiky Gergely, anume un fragment din „Declasatii". O serie de lucrări de sinteză de circulaţie naţională subliniaz5
~eritele sale cî~tigate pe linia dramaturgiei
realist-critiD,(. Incepînd
cu anul 1955, au fost reeditate în original prin grija editorilor din ţara
noastră unele piese şi lucrări în proză"'. Aceste piese
figurează şi astăzi în repertoriul teatrelor maghiare din R.S. România.
În sfîrşit trebuie să amintim faptul că cea de-a 80-a aniversare a
morţii scriitorului (1971) şi cea de-a 130-a aniversare a naşterii sale
(1972), au fost comemorate în ţara noastră, în special în judeţul său
natal", semn al preţuirii de care se bucură opera lui Gergely Csiky în
zilele noastre.
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CSIKY C,f'HGEL Y -

EIN FORTSCHRlTTLICHER ARADER DR.AlvlATURG
(Zu5ammcnfassu ng)

Die Arbeit verwertet die in den Arader Archiven vorhandenen Da•ten in BezuQ
auf Leben und Tati~Jkeit des Schrifts,tellers Csik y Cergely, geboren in Pîncota, Kreli.s
Arad. Es werdE:.n ver,an$chauLicht: d:is Familicnl'"ben, die sozialen und kulturellen
Faktoren, die die Anschauung des Schrifitstellers beeinflusst haben. Sein Talent behauptet sich bereEs wahrend seiner Gymna,::alzeit (1851-1859) als er die „La,teinschule" in Arad (o:~s heutiqe „Ioan Slavici"-Lyzeum) besuchte. Nach Beendiq1mq dieser Schule folgen diie romisch-katolischen Theoloqiekurse in Temeswar t..:.nd spatei
in Wien. Nach einem kurzen Aufen!lhalt in Turnu, wo er seine Kaplantătigkeit verrkht~t, wird er als Professor des Knabenlyzeums nach Temeswar berufen, dann als
Theoloqe, unter Reibeh-:iltunq seines Kalheders bis im Jahre 1878.
Aui~oren !.tellen vor Csikys Publikationstă-tiqkeLt unei sein dramaturqisches vVerk,
a11s dem die qelunqensten Stiicke analysierl werden : ,.Die Deklassiertenu, ,.Die qrosse
Misereu, ,.familie Stomfay", ,.Seifenblasen" u.a.m. Es folgen EinschlHzungen hinsichtlich der realistischen Faklur, der sozi•Jlkri-tischen Akzen,te als auch des dramJturqi•
schen Stils von Csiky Ger!1ely.
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SOCIETĂŢI CULTURALE ARĂDENE PÎ.NĂ LA UNIRE

de
NICOLAE

ROŞUŢ

Cultura prin toate ramurile ei, dar mai ales prin literatură şi aTtă, a
avut un rol deosebit în lupta de emancipare socială şi naţională a popoarelor. Formarea conştiinţei naţionale la români nu se poate concepe fără
a se 1ua în considerare aportul Şcolii Ardelene, 'iar în pregătirea revoluţiei de la 1848 în ţara noastră conn:ibuţia s criitorilor sau istori'Cilor a fost
deosebit de importantă. Acelaşi rol l-a avut· cultura noastră în formarea
şi desăvîrşirea statuLui naţi·onal român contribuind pe multe planuri la
formarea şi cultivaTea .ocmştiinţei naţionale, a con-ştiinţei politice a maselor populare chemate să realizeze aicest proces de 'importanţă capitală în
istoria noastră.
·
·
'
·
ln ·~ransilvania, după revoluţia de la 1848, în condiţiile în care s-a
realizat primul pas spre făurirea statului naţional prin unirea Moldovei
cu Ţara Românească, năzuinţele spre unitatea· politi'că' a tuturor românilor se exprimă ,şi se pregătesc pe plan cultural: ,,Activitatea ·culturală remarcă Ştefan Pascu -· juca un .rol de cheag unifiicator spiritual de cea
mai mare însemnătate". 1 În cadrul acestei mişcări, instituţiile de cultură,
şcoala şi societăţile culturale au· reprezentat cele'două bastioane ale vieţii
româneşti. Societăţile culturale cum au fost Astra (1861), ·Asociaţia pentru
cultura poporului român din Maramureş (1861) "ji A.sociaţia naţională ară
deană pentru cultură şi conservarea poporului romfiri '(1862) n-au desfă
şurat numai activitate literară sau artistică pusă m slujba cauzei naţici
n:ale, ci şi una politică de cea mai mar'c însemnătate. ,,Cele trei asociaţii
provinciale - remarcă V. Curticăpeanu - marchează pregnant caracterul
politic al programului de luptă pe care şi-l făuresc prin participarea în
masă la· activitatea lor şi prin antrenarea in· viaţa publică a celor mai de
seamă reprezentanţi ai vieţii culturale româneşti pffnă la unire". 2 IntraJClevăr liderii politici ai mişcării de eliberare naţională din Tr·ansilvania
îşi fac .ucenicia de luptă în cadrul acestor societăţi şi mulţi din conducă
torii lor vor ajunge în fruntea luptei care va duce la desăvfocşirea procesului d,e formare a statului naţional român.
Aradul în această luptă pentru drepturi şi apoi emancipare naţională
a avut o contribuţie deosebită. Mişcarea iluministă 'din părţile Aradului
1

. I

'.'
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emanaţie în mare parte a Prepara:1diei - , mişcare pa~optistă arădeană
au rol şi profil bine individualizat - literatura româ.nă din
ac:.:ste
pă.rţi din rîndurile lor detaşîndu-se I. Slavki - presa literară şi politică ,,Tribuna poporului-' şi „Românul" - reprezintă momente, etape
din acest trecut al Transilvaniei de care trebuie să se ţină seama în elaborarea unei istorii complete ,şi obiective. ,,Asociaţia naţională arădeană
pentru cultura şi conversarea poporului român a concentrat în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, tot ,ceea ce a putut da partea de vest a ţării (Banatul şi Crişana) pe plan cultural şi politic în lupta pentru progres. Ea se
încadrează organic în istoria Transilvaniei prin antrenarea ei într-un fenomen gem-ral de emancipare şi continuă o tradiţie culturală şi politică a
Aradului din prima jumătate a secolului pregătind, în acelaşi timp, viaţa
srirituală din acest colţ de ţară de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolu.lui XX cu at,îtea rosturi în istoria poporului nostru.
1. Primele încercări. Cele dintîi încercări, tentative ale românilor de a
întemeia o societate culturală la Arad datează încă înainte de revoluţia
de la 1848. Al. Gavra într-o scrisoare către Moisă Nirnară arată că încă
din 1830 avea terminate pentru tipar mai multe cărţi pc care trebuia să
le editeze „ortăcia" - societate pe acţiuni pentru tipărirea cărţilor româneşti adică „Institutul bibliograficesc'' sau ,,Cabinetul muzelor române".3 „Ortăcia" nu unnărea numai „o neguţătorie foarte roditoare" ci avea
scopuri culturale - tipărirea de cărţi româneşti, difuzarea cunoştinţe
lor, elaborarea -şi traducerea de lucrări4 etc., fapt pentru care ea poate fi
considerată şi o asociaţie ce avea în primul rînd un caracter cultural şi numai după aceea o întreprindere e:::onomică. Intreprinderea lui Gavra se
tot amina din cauza unor neînţelegeri privind caracterul lit2relor. ln 30
mai 1836, Gavra înaintează un memoriu domnitorului muntean Alexandru
Ghica, căruia îi solicită un ajutor de 1000 de galbeni pentru tipărirea
cărţilor necesare pentru că .,noi cu mici cu mari afirma el - ne aflăm
înfăşuraţi în cea mai groasă negură a neştiinţei, ca şi cînd deapururea am
fi osîndiţi să nu ne putem scoate din oborul
rătăcitor, şi a ne
apropia
intru mărire către strămoşii noştri Români·•:;_ Rămas fără sprijinul solicitat Al. Gavra nu poate realiza planul ,,Ortăciei". El va continua strădania
lui de editor 6•
In anul 1852 arădenii în frunte cu Ioan Pop:wici încearcă constituirea
unei societăţi culturale 7 • Ei înaintează în acest sens, un memoriu cerind
Curţii din Viena aprobare pentru înfiinţarea societăţii şi a statutului ei.
Dar societatea nu se poate crea din cauza autorităţilor care în perioada
regimului neoabsolutist (1849-1860), zădărniceau orice aspiraţie do2 viaţă
a naţionalităţilor din imperiul austriac. Ince:ricarea va fi amînată pentru
un deceniu.
2. Asociaţia naţională arădeană ,pentru cultura ,poporului român.
In noile condiţii create de regimul liberal (1860-1867), în Transilvania iau fiinţă mai multe societăţi culturale care depăşeau cadrul local8 şi
erau chemate să ridice prob1eme de interes naţional. Dintre acesbe3, ală
turi de ,,,Astra'- (Sibiu, 1861) şi cea din Maramureş (1861), ,,Asociaţia na-
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ţională arădeană pentru cultura poporului român'" a avut un
în viaţa politică şi culturală a românilor din Bana1t şi Crişana.

rol deosebit

In cadrul unor întîlniri intime, care au avut loc în decursul anului
1861, fruntaşii arădeni concep asociaţia respectivă; elaborează statutul ei
iar în luna septembrie lansează un apel către români pentru susţinerea
acestei iniţiative. ,,Trezindu-ne - se arată în apelul semnat de At. Şandor,
N. Philimon, Miron Românul şi David Nicoară - vedem, că spre scăpa
rea numelui şi a naţionalităţii noastre de pieire, întîia şi neincongiurabila
datorinţa ne este: a păstra şi cultiva limba literară. Aceasta numai atu!1ci o
vom putea face - continuă apelul - dacă înainte ne vom însoţi mai
strîns laolaltă, ca aşa cu puteri unite să tăiem i;şi să netezim calea către
cultura naţională. Spre cest scop intelijenţi din Arad, după o conţele~ere
amiabilă a aflat de bine a face paşii cuviin'Cio·şi pentru înfiinţarea unei
societăţi de lectură în centrul acestui comitat. Inteliigenţa arădeană e pă
trunsă de acea convingere cu bărbaţii no.5tri iubitori de literatură împră
ştiaţi prin acest comitat ne vor sprijini în a~eastă intreprindere naţională;
pentru aceea cu frăţească încredere dechideţi şi această cale către însoţire''9. Ecoul acestui apel a fost deosebit în rîndurile românilor din părţi
le Aradului - din Curtid s-au însicris ca membri 51 de persoane 10 - şi
în întreg imperiul- din Viena sînt semnalaţi 15 donatori 11.
Pe baza statutelor aprobate de împărat în 17 sept2mbrie 1862 12 acţiu
nea de constituire oficială se desfăşoară la Arad în martie şi aprilie 1863' 3 •
[n prima şedinţă din 18 martie la care au fost prezenţi Antoniu Mo cioni,
Georgiu Popa de Teiuş - asesor la tabula regească - , Ioan Arcaşi avocat, Atanasie Şandor profesor la Preparandie, Ioan Popovici Desseanu ş.a.
- s-a anunţat oficial constituirea asociaţiei -şi s-au ales organele ce trebuiau să pregătească şedinţa de constituire. In continuare s-au întocmit
listele cu cei invitaţi între care figurau personalităţi cunoscute ale vieţii
politi-ce şi culturale din întreaga Triansilvanie din care amintim: Vicenţiu
Babeş Viena, Axente Sever - Alba Iulia, Codru Drăguşan - Făgăraş,
Timotei Cipariu - Blaj, Andrei Şaguna - epist'.op la Sibiu ş.a.
Şedinţa oficială de constituire a avut loc în 30 aprilie 1863 în sala hotelului Crucea Albă din Arad. La această şedinţă s-au ales organele de
conducere conform statutelor, s-au ales noii membri în număr de 810 intelectuali, ţărani, comercianţi, elevi etc. - printre care figurau Ath. Marienescu - Lugoj, Iacob Mureşan - Braşov, redactor la Gazeta de Transilvania, George Vidovid - Şiria, proprietar, Moise Grozescu - Batania
etc.
In şedinţa din 1 mai 1863 înainte de· începerea lucrărilor se citeşte în
public scrisoarea adresată asociaţiei de I. Hodoşiu şi alţi fruntaşi din Ză
rand - semnată Iosif Hodoş, Amos Frîn:cu ş.a. de unde rezultă ecoul mare pe care l-a avut întemeierea acestei asociaţii. In scrisoare se arată că
„în decursul acestei fermentaţiuni politice ce dura încă, s-ar fi părut că
noi am uitat de literatura noastră naţiom~lă, de ştiinţe şi de arte, ba poate
chiar de casele şi de persoana noastră; numa de un lucru divin de o 'idee
de viaţă, de o condiţiune a existenţei noastre perpetuie, ni s-a părut că
n-'am uitat nidodată: aceasta e limba şi naţionalitatea noastrăw 4 • In con1
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tinuare - pe linia preocupărilor noii asociaţii - se face un elogiu culturii şi civilizaţiei: ,,Acest simţ comt,m sinonimizinq. civilizaţiunile şi cultura arată că pentru o naţiune nuc deştul numai aurul şi piinea ci să poftească şi ştiinţ,a ,şi afectul: artele frumoase, aspiraţiunea inimei către tot
ce bun şi frumos, şi ornamentul divin a toate acestea - limba". în încheiere ei cer să fie primiţi ca membri în noua asociaţiune.
De asemenea un grup de ofiţeri români din Italia trimit, după cum
rezultă din nişte însemnări ale lui At. Şandor lui Ioan Popovici-Desseanu
'.) scrisoare. ,,Sta,tutele care tocmai mi le adusese amicul şcolii - scrie autorul scrisorii referindu-se la actele normative după car2 se va conduce
Asociaţiunea Arădeană le aflu foarte nimerite. Raporturile asupra serbării incă le-aţi făcut cu bună tactică, ca să ajungă la urechile tuturor
surzilor. Văd şi în Gazeta şi în Telegraful şi în Aurora descrieri, care deşi
se cunosc a fi fieC'are de alt referinte, totuşi merg pe o strună, şi aceasta
c frumoasa dovadă de armonie.
Mi saltă inima la toate cite faceţi şi doresc numai a ne vedea faptele încununate de lauri" 15 .
Constituirea „Asociaţiei arădene" - una din cele mai mari manifestări de pînă atunci a românilor din Banat şi Crişana a fost semnalată şi
in prc::sa vremii: ,,Aurora Română", ,,Gazeta Transilvaniei" 16 ş.a.
Scopurile „Asociaţiei arădene" rezultă în primul rînd din statutele ei
care deşi s-au schimbat de mai multe ori, în esenţă au rămas cele iniţiale,
aprobate în 17 septembrie 1862 17 • Din aceastea rezultă că scopul asociaţiei
„era mai ales înaintarea literaturii române şi culturei sociale prin citire
şi conversare" (articolul 1 din statut). Desigur în primul rînd acest scop
îl va sluji „Asociaţia arădeană". De-a lungul vremii însă deşi statutele cereau „delăturarea tuturor disputelor politice" (articolul 1), ,,Asociaţiunea"
va avea preocupări şi de acest ordin fapt ce eX:plică atitudinea conducerii
ei faţă de masele populare.
Nu este de loc întîmplător, dar din acest punct de vedere, faptul că
îndemnurile ,.Asociaţiei", caTe întotdeauna a avut o bază socială largă, de a
sprijini poporul, încep după mişcarea memorandistă care a mareat, în
lupte de emancipare naţională din Transilvania, o cotitură însemnată:
de acum masele populare sînt tot mai insistent atrase în luptă, mai
ales odată cu „noul activism". Această coincidenţă în orientarea P.N.R.
şi a „Asociaţi,ei arădene" nu se poate explica decît prin redimensionarea S'C'opurilor acesteia din urmă, prin antrena.rea ei în preocupări de
ordin politic. în adunările generale ale Asociaţiei se fa.ce tot mai mult
apel la sprijinirea pe popor, la ridicarea acestuia. ,,Cred că nu
este de
lipsă - spunea preşedintele „Asociaţiei" în raportul prezentat la o adunare generală a Asociaţiei din 31 decembrie 1895 - a vă mai spune
cac1
prea bine ştiţi şi D-voastră că poporul este baza oricărei inteligenţe şi
aşa şi a noastră; că slăbind acea bază slăbeşte rezistenta noastră, şi că în
ce măsură se va cultiva poporul în aceea şi se va întări şi el ,şi no-i inteligenţii lui; cred şi ţin însă de lipsă a intona ca Pc Lingă interesul nostru
încă şi iubirea noastră de neam, iubirea noastră de popor pretind acestea de
la noi"'".
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Mai tirziu, în condiţiile în care pe plan politic s-a trecut la „noul activism"; ,,Asociaţia arădeană" are în vedere această nouă orientare. De menţionat că la Adunarea curentă din 25 ianuarie 1909, Vasile Golid~, în
calitate de director prim - în cuvîntul său, atrage atenţia asupra noilor
sensuri ale activităţii „Asociaţiei arădene". ,,Ea are să intre adinc în viaţa
sătenilor noştri - afirmă d după ce prezintă rosturiţe culturale ale Asocjaţiei să îndrepte moravurile, să-i înveţe a cunoaşţe puterea unirii în
cugete şi în simţire, să le arate foloasele traiului sănătos, să le deschidă
calea pardosită cu aur a muncei folositoarc 1119 • In anul următor, tot în cadrul adunării generale, intervenţiile lui Goldiş merg mai ·departe: se arată oblig,aţiile conducătorilor faţă de popor şi schiţează orizonturile unei
noi societăţi. ,,Aleşii popOrului - afirniă el .:_ în schimb, pentrucă pe
scara sprijfoită de braţele muncitoa·re ale poporului lor au ajuns pe o spiţă superioară, au datorinţa să se achite faţă de acest popor prin luminarea lui asupra mijloacelor care sînt potrivite pentru asigurarea traiului
său, pentru
întemeierea fericirii
sale păinînteşti'" 20 • ln încheierea cuvîntă
I
1
di sale; Va'sile 'Goldiş spurie: ,,A , sOsil vi:'e1nea mundi folositoare
şi tot mai n1ult ne apropfom 'de lumea frunioasă, unde 'chiat numai
această munca va fi mărturisirea :fericirH, a. fi::icăr'ui ,,ieţuitor, unde fie:...
care-om ·va putea :l'erici ·în'·măsura'·m·uneii sale pe 'care o va· presta spre
intemeierea binelui"obsfosc''2 T. , .
'
.
.
..
Statutele la art. 1 · după ce analizează sc:opul Asociaţiei prezintă mijloacele prtn care ele' trebuţau realizate. Ţn acest sens se inenţionea~ă: aj~ţor ·
acordat tinerilor săraci care frecventează diferite şcoli, învăţători lipsiţi
de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţiun·i,
şco!Uor stăteşli;' âe~rea' uriei liibliotecf aotaţă: cu \jpere ale lit2raturii române, cu revlste şi ziare·. româneşti; eBitarea· unor cărţi 'romş.neştj, intte(inerea localului adecvat ·pentru şedinţe. şi "pentru· oibli6t~c~ · etc. U:i'mă
rînd·actîvifate·a Asociaţiei se poate constata că aceste opîecte vor fi realizate într-o.măsură mai"mare sau mai mică de-a lungul anilor.
. Referito;· la deiumirea societăţii, statutul preci~ază' că ca se va numi
,,Asociaţia naţională în Arad pentru cult.ivarea şi conservarea poporului român" (art. 2): Această denumir2 va suferi schimbări. Inceipînd q.in
a:nul 1866 apare tot mai frecventă următoarea -denumi~e ,,Asocia.ţia naţio'nală din Arad pentru cultura poporului român".
·
Articolul 3 din s,tatut preciza că locul de reşeclinţă al „Asociaţiei"
este oraşul Arad.
Sţat~tul se referă, în continuare, la membrii „Asociaţiei" stipulînd că
ej pot fi fondatori sau aleşi de .Aq.unarea gerierală din. t6f cuprfrl'st.il Imperiului. Dintr-un fabel cu membrii „Aso.ciaţiei"' din anul ·186'5 rezultă 'că
ritimărul acestora se ridică la 2004'.! 2 • Majoritatea erau din oraşul Arad şi
com'unele învecinate. Sint consemnaţi şi membri din Viena (36), Pesta (15),
Blaj (8), Or'.3-viţa (7), Gyula (20), Baia de Criş (9), Carei Mari (1), Oradea
(5}, Timi!Şoara (17), Lugoj (30),. Braşov (17), Maramureş (1). Din comunele
judeţului cei mai mulţi membri erau· din Şiria (106), Curtici (56), Nădlac
(33), Pecica (35') -etc. Baza, soci"ală 1a ;,A·sociaţiei arădene" era foarte largă.
,;Ea est2 o re"tmiune de cultură -· se arată într-un apel semnat de direc• •

•

•

•
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•

,
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ţiune

în anul 18e·5 - la care românii iubitori de progresul neamului lor,
deosebire sînt chemaţi ,şi invitaţi a lua parte la ea şi a se interesa de
afacerile eP'".
~~pre sfîrşitul secolului în „Asociaţia art.dcană" intră şi mulţi tineri.
Din Raportul Direcţiunii către Adunarea Generală rezultă că în anul 1896
tineretul a fost atras cu succes în jurul asociaţiei „Tinerimea industrială
din Ara,j - se notează în raportul amintit - a grăbit şi din parte, ei a
intra în s.:rvi::iul culturei române prin acea că a aranjat mai multe petreceri sociale creatoare au contribuit la alimentarea spiritului cultural şi la
angajamentarea fondurilor noastre" 24.
De asemenea în Asociaţie intră şi mulţi meseriaşi incepind din anul
1899. Dintr-un alt Raport al Direcţiunii rezultă că Societatea „Progr.::·sul~',
creată de Mircea Stănescu şi formată din me-seriaşi arădeni, a cerut să fie
i:rill".i tă în „Asociaţia arădeană". ,,Cu toate că meseriaşii noştri - precizează Raportul respectiv au contribuit prin cîntări, declamaţiuni -şi producţiuni teatrale activitate am văzut că fără un scut legal şi fără statute nu-şi pot continua activitatea, de aceea în adunarea generală a lor
ţinută în 27 februarie 18S·8 şi 29 octombrie 1899 au decis de a contopi cu
totul in Asociaţiunea naţională arădeană cu întreaga lor avere astfel ca
aceasta incit să poată să se administreze separat sub denumirea de „Fondul
maistorilor şi sodalilor români din Arad". 25 . Nu cunoaştem aictivitatea desfăşurată de meseriaşi în cadrul asociaţki arădene. In anul 1904 se elaborează un Regulament al secţiei
meseriaşilor români al ,Asociaţiei naţio
nale arădene •
In anul 1867 in c::mdiţiile întăririi regimului dualist se daborea?ă
noi statute, aprobate în 15 septembrie 18G3, care se bazează pe cele
din 17 septembrie 1862, cu unele mici modificări care fac parte din
procernl de intensificare a asuţririi naţionale. Astfel articolul 19 stipulează că se num~tc un comisar „care are dreptul de a căuta protocoale şi
actele societăţii; a se înfăţişa la adunări; a protesta în contra deciziilor
car,2 nu s-ar lovi cu statutele şi cu interesele comune; a le aşterne acelea
la dicasteriu spre supra-reviz,uire şi a face să se sus.pende efoctuarea lor
pină la dec:iţiunea cauzei" 27 • In urma măsurilor luate de cercurile guvernamentale- activitatea Asociaţiei va cunoa'?te un declin după anul 1870
fără însă ca activitatea ci să în-c-et2ze.
Crganele de conducere ale Asociaţiei erau: Adunarea Generală care
se întrunc:-a anual şi era condusă de un pre.?edinte, doi vicepreşedinţi şi
doi notari şi direcţiunea Asociaţiei compusă din un director primar, un
director secundar, un executor, un econom, un perceptor, un bibliotr·car,
un notar şi 12 membri ale.işi pe un an de zile. Directorul primar cleţinea
funcţia cu cea mai mare responsabilitate deoarece el conducea organul executor al Asociaţiei. Fină în anul 1880 funcţia de diredor a deţinut-o
Antoniu Mocioni căruia îi urmează Ioan B-eleşiu, Petre Truţă, Vasile Goldiş ,ş.a. Funcţia d2 vkei:reşedinte a fost deţinută de Miron Românul, Ioan
Popovici Desseanul, Ni'colae Oncu, Vasile Mangra, Teodor Ciontea, Şte
fan Cicio-Pop ş.a. Printre membrii direcţiunii cu activitat2 bogată se pot
fără
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aminti Vicenţiu Babeş, Ath.
a deţinut fun'C:ţia d2 notar -

Şandor,

I. Russu Şirianu, Iulian Grozescu Roman Ciorogariu, M. V2lici, dr. Ioan Suciu

ş.a.

Baza materială a „Asociaţiei" s-a constituit din fondurile realizate prin
cotizaţiile membrilor, prin veniturile realizate prin conferinţe, prin donaţii şi sprijinul financiar al unor instituţii. Fiecare membru pe baza statutelor - articolul 4 - era obligat la o cotizaţie anuală d2 ce-l puţin doi
florini. :Membrii fondatori cotizau cu o sumă mai mare. Veniturile „Asociaţiei" au ajuns în anul 1896 la 6335 f. 39icr'". Intre donatorii fondatori amintim pe Sava Cri·stici din Şiria care a donat la moarte întreaga sa av;ere
,,Asociaţiei" din Arad în valoare de 27776 fl."", pe Demetriu Haţegan, avocat
din Orăştie, care trimite „Asociaţiei" prin At. Marienescu 100 de fl. 30 , pe dr.
George Popa, care donează bibliote1ca sa (395 volume)"', pc prof. Florescu,
fost revizor şcolar al judeţului Ilfov, care donează mai multe tablouri şi
cărţi'". La sfirşitul secolului trecut banca Victoria din Arad dona anual
13
,,Asociaţiei" 200 fl. v.a.' şi respectiv 50'0 coroane14. Academia română a oferit 08 volume în anul 1898:i:,_ La toţi aceştia se mdi adaugă apoi sprijinitori şi donatori anonimi sau care nu apar prin documente, printre care figura cu siguranţă şi familia Mocioni, căreia i se mulţumeşte public pentru ajutorul acordat „Asociaţiei" 30 •
Activitatea desf~urată de „Asociaţia arădeană" are un pronunţat caracter cultural care s-a manifestat pe trei planuri: creaţie, valorificare 1i
răspîndire de valori spirituale.
In domeniul creaţiei culturale preocupările de istorie şi limbă au fost
prioritare. Incă din primul an de activitate conducerea „Asocioţiei'·, prin
familia Mocioni, lansează un concurs pentru elaborarea unei lucrări de istorie intitulată „lnceputul, decăderea şi renaşterea romanismului în Orient" do.tat cu un premiu de 100 de galbeni,;. Recomandarea pentru lucrarea respectivă în cadrul Adunării Generale o fa-ce Vicenţiu Babeş. ,,A
cerceta - spunea atunci V. Babeş - prin ce faze a trecut poi::orul nostru
de la cea mai însemnată epncă, de la descălecarea sa în Dada sub Traian
- cum a înflorit el ca colonie italică cum şi prin ce a decăzut el, - cum
a fost el ca naţiune română în Orient, cum a înct:<put el a se dezvolta şi
cultiva ,şi realiza ca atari - în centru tuturor celor mai rafinate intrigi
şi celor mai neamice cercustrări domnilor, ce studiu poate fi mai frumos şi mai interesant pentru un cap român ager, pentru o inimă mai zeloasă, pentru un condei român bine deprins şi domnii mei, în timpul de
faţă, în poziţi,unea noastră, în luptele noastre spirituale, ce mat2rie ar putea fi mai dornică de studiu - ce studiu mai nutritor de speranţe - o
speranţă mai încurajatoare de inimih~ ale amice" :Ul. Nu cunoaştem rezultatul concursului, dar problemele de istorie continuă să preocupe pe ară
deni. Tot în anul 1864 Ioan Moldovan, notar comunal, înaintează Adunării
Generale un plan pentru elaborarea unor monografii comunale româneşti3'. Nici acest plan nu s-a realizat, fapt ce determină redacţia „Tribum:i poporului" să reia ideea în 1897, cînd cdată cu îndemnul pentru elaborarea unor astfel de lucrări prezintă şi planul lor. O astfel de lucrare trebuia să cuprindă două părţi:
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Partea I
1. Originea şi fizionomia română a poporului din comuna respectivă
2. Limba şi graiul vorbit
3. Doinele .şi dnte-2cle bătrîneşti din sat
4. Dansurile popoxului
.
5. Costumele şi .îmbrăcămintea
6. Datini ,şi obiceiuri la nuntă, botez, inmormîntă~i şi ş2zăton
7,. Alimentaţia oamenilor
8. Religia
.
.
9. Creşterea şi educaţia copiilor
Partea II
1. O~iginca comunei - documente, tradiţii
2. Intinderea comunei
3. Străzile comunei şi denumirea lor
4. Biserica şi şcoala
5. Alte aşezăminte culturale
6. Industriaşi, meseriaşi şi negustori
7. Arhitectura comunei
8. Economia"'.
Alături de preocupările de istorie, în cadrul „Asociaţiei ară,dene", s-a
manifestat un interes susţinut şi pentru problemele de limbă şi gramatică.
În acest domeniu, la jumătatea secolului al XIX-lea, problemele de unificare a ortografiei limbii române preocupau cercurile ştiinţifice din întreaga ţ.ară, inclusiv Aca::lemia română. ,,Asociqţiei arădene" îi revine meritul de
a desfăşura în această problemă o munc& d~ pioniercit. ·pe, p}aI?-. naţi_onal.
Intre documentele „Asociaţiei" se află o. adresă din anul ţŞ,6,6 primită diry.
Bucovina de la ,,Societatea pentru literatură Ş} cultun:ţ. româ.nă/·. semn~tJ
de- George Hurmuzaki prin ,care se răspunde arădenilor la ,;1qr~ş,;1 din lŞ
oct. l865, în care ei cereau unificarea ortografi~i român,e. l?rQpunerea ară:
denilor a fost discutată în comitetul societ~ţii. din. Bucovin,;1 care s-:-a ară
tat dispus să ccntribuie la elucidarea. probkm2.i prin. alc~.tuirea uneţ ~C?î
misii şi acordarea unui sprijin material .de 400. fl. ~n a.dresă. .se predzează
că „Asociaţia arăde,anăf' ,,ar.e µigritul s,tr~l1,1ciţ,de a fi ~o!lcepµt ideea aceea
salutară"'•', ,Atunci: cţnţ:l Aq1.demia ro~~~ă. va _p:r~ţµ~ 1 şi. r_ezolva acec1rs,t.;1
problemă. atît c;le ţmpo,rtantă pentru cultun1.. româră, arădenii vor ado'pţ?
normele ortografice un,ice elaborate de ac·easta. ·*etlp~-rfrea .statutu\ui „Asociaţiei arădene", în anuţ 1885, se fa~e pe baza hotărîrii Direcţiunii, cu
ortografia stabilită de Academia română".
.
Problemele d~ gr~~atică sînt ab~rdate de DjrecU.u~ea ,,,Aso·c·i4ţi~i. ar~,
-dene" încă din„anul 1869. Mihail Vekeanu, .diin Dognece,a, pr:intr-o p,dr~s,ij
din 10 dec.embrie 1868, solicită recenzarea cărţii .sale de gram,aţică, pe C<;1,r;~
vrea să o publice, de către conducerea „Asociaţi~i arădene"". N1,1. cu,n9aşit,er,r,J.
conţinutul gramatidi daborată de i-L Velcean\L Comisia formată pentru
recenzarea lucrării o .r2sping:e fiind 9,eplll.blicabilă"'. , . . . ; • , _
O altă la,tură .a activit.ăţii cultural~ desfăşµrat.ă de .,,1}~9ciaţja ar~de_ari.~\'
cuprinde preocupări de diiuzare a valorilor· l!tera;r~. ştiin,ţific~ şi ârtistiic~
în rîndurile poporului prin cărţi şi conferinţe. Bibliotecii Asociaţiei 1 ,
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creată pe baza stiatutelor cuprindea colecţii de reviste şi ziare, cărţi româneşti de literatură, ştiinţă şi artă, tablouri istorice etc. Ziarele şi rc·vistele erau procurate prin abonamente anual~ sau donaţie, iar o parte din

cărţi erau cumpărate din fondurile „Asociaţiei". În anul 1864 „Asociaţia•·
primeşte următoarele reviste:
naţional" (1848), ,,Invăţătorul

,,Organul luminării" (1847), ,,Organul
poporului" {1848), ,,Ga 7 eta Transilvaniei''
(1845-1863), ,,Telegraful român" (1853-1863), ,,Burnvina" (1850) "·.
Profesorul Florescu din Bucureşti donează „Asociaţiei" cărţi - ,,Rcvo-luţia
lui Tudor Vladimiresc",
Principaitele Unite înaintea „r:uropei", Istoria românilor de Trib. Laurian
şi
mai multe tablouri
Tudor Vladimirescu, Romulus şi Remus"', Intrarea lui
Mihai Bravu în Alba Iulia, Ştefan cel Mare la Valea Albă Desnierea divanului Ad-hoc „Unirea principatelor" '• 7 _ Academia română
donează de asemenea zeci de volume'" la care se adaugă biblioteca lui
dr. George Popa, donaţia făcută de văduva lui V. Alecsandri'•'' ş.a. In
preajma anului 1907 biblioteca „Asociaţiei" avea 684 volume'·" fapt ce permite şi deschiderea cabinetului de lectură, o;-ganizat de Dr. Ioan Suciu,
la începutul anului 1802'''. Cărţile în majoritatea lor aveau conţinut istoric, pedagogic şi literar: ,,Cererile românilor din Monarhia Austriacă
din anul 1849", 2 vol., ,,Manual de filozofie" de Aug. Treb. Laurian, ,,Anticile românilor" de Damaschin T. Bojincă, ,,Rci:ertoriul Teatrului Naţio
nal din Bucureşti", ,,Cele simpl-2 virtuţi" sau „Fapte bune de caracteruri"
de Nicolae Velea Tincu, ,,Diregătorul bunei creşteri" de Damaschin Bojincă, ,,Cîntece voiniceşti despre zile din bătrîni" ş.a.
In răspîndirea culturii „Asociaţia arădeană•' a acordat un rol deosebit
conferinţelor publice care s-au ţinut în cadrul adunărilor generale sau
în cadrul cabin2tului de lectură, în sala de festivităţi a Preparandiei sau
în mediu rural. Asfel în anul 1866 Miilail Becşanu vorbeşte la Adun.wea
generală „Asociaţiei•• despre
„Datinele romanilor 1a înmormîntări 52 , in
1886 Direcţiunea .Adunării constată că pentru „conferinţe literare în favoarea „Asociaţi~i" se mai înscriu George Purcariu, Teodor Ciontea'·'. Conferinţele care s-au prezentat în primele luni ale anului 1892 s-au publicat în volum sub titlul „Conferinţe publice" 189-2 (24 ianuarie - 13 martie)
editate de „A:sociaţia naţională arădeană"'''•. Din prefaţa lucrării semnată de
Direcţiunea „Asociaţiei" rezultă că această societate culturală trebuie să
găsească noi mijloace de afirmare pe planul culturii deoar-2ce numai aşa
poate „să existe să se dezvolte şi să producă fapte demne de chemarea
ce şi-a impus-o"". Dr. Petre Pipoş a susţinut conferinţa „Elementul naţional de educaţie". In prima parte a ex,ţunerii el arată pe bună dreptate că ,,Secolul al XIX-1-ea Se poate numi cu tot dreptul secolul naţionali
tăţilor. In acest secol - arată el - s-a ridicat societatea omenească la convingerea că popoarele sînt chemate d.::· a se consolida în cercuri etnografice şi a-şi realiza fieştecare misiunea istorică după propria sa natură"''".
In continuare P. Pipoş stabileşte legătura firească ce trebuie să existe intre conştiinţa şi educaţia naţională, prezintă momentele mai importante
din istoria spiritului naţional care a ,apărut iniţial în Franţa ,şi -apoi în
Germania în perioada revoluţiei burgheze. Interesante sînt corsideraţiile
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sale privind istoria naţiunii române şi învăţărnîntului românesc din Moldova, Ţara Românească ,şi Transilvania. El elogiază în mo::l deosebit operele lui Gheorghe Lazăr. In continuare analizează factorii educaţiei naţio
nale: familia, şcoala şi literatura. Referindu-se la rolul şcolii el insistă
asupra laturii sale formative, în formulări care sînt valabile şi astăzi „Aşa
dară arată d nu mulţimea cunoştinţelor. ci dezvoltarea judecă-ţii,
dezvoltarea sentimentelor şi cultivarea moralităţii sociale trebuie să fie
scopul şcolii"'''. După ce arată valenţele educative ale literaturii apreciatul
profesor al Preparandiei din Arad face un adevărat elogiu poporului rom§.n
şi încheie conferinţa cu consideraţii politice privitoare la soarta naţiunii
noastre. ,,Un popor - spune Pipoş - car2 expus fiind secole întregi la
tot felul d2 întîmplări a ştiut să-şi apere naţionalitatea ca românul, păs
trîndu-şi datinile, limba şi legea părinţilor este chemat la o soartă mă
reaţă a istoriei omenirii"". Se anticipea;,ă în aceste cuvinte zilele cînd
Transilvania se va elibera şi se va uni cu România, zilele de astăzi cînd
intr-ad'"văr poporul nostru şi-a ~pus cuvîntul în istoria contemporană şi a
fost nu numai auzit ci şi ascultat.
Teodor Ceontea, profesor la Preparandie, a susţinut conferinţa „Pă
mîntul ca predilect al forţelor naturii" pe baza teoriilor lui Copernic,
Keplkr, Galilei, Laplacc şi Flamarion. El pledează pentru susţinerea şi
apărarea adevărului în toate se::-toarelc de activitate ,,Erau vremuri afirma el pe bună dreptate - cînd cei ce spuneau public adevărul trebuiau să sufere chiar martiriu pentru cutezanţa lor! Astăzi însă în veacul
civilizaţiunei, deviza noastră este adevărul mai presus d2 toate"'".
Ioan Petran, profesor de literatura română de la Preparandia din Arad expune tema ,,Direcţiunea populară în literatura română". La fel ca
Pipoş el se refer5., în
expunerea sa, atît la Moldova şi Ţara Românească
cit şi la Transilvania ca dovadă că milita de pe poziţii ştiinţifice pentru
realităţi politice desăvîrşirea statului naţional român. Referindu-se la
activităţi poetice şi cea de valorificare a creaţiei populare realizată de
„bardul de la Mirceşti, I. Petran consideră că „acel bărbat genial căruia
cultura naţională îi datoreşte mai mult, este Vasile Alecsandri"'.o_ Din conferinţa lui I. Petran rezultă că el cunoştea foar~ bine istoria literaturii
române pe care se străduia să o facă cunoscută arădenilor fiind
la curent cu ultimele noutăţi de peste Carpaţi din acest domeniu.
Ca dovadă el constata în anul 1892 că în România s-a format în jmrul lui Eminescu un adevărat curent poetic. ,,Eminescu a devenit la noi
- spunea I. Petran - un poet atît de adorat şi de iubit, incit a produs
adevărată şcoală; poeţii mai noi îl imitează, însă au rămas departe în urma
lui, căci forma se poate imita dar nu şi ideile: talentul este un dar al naturii"".
Demne de reţinut sînt consideraţiile lui I. Petran privind locul literaturii ardelenP in ansamblu] creaţiei româneşti. Comparînd creaţia literară transilvană din trecut cu cea contemporană lui constată cu amără
ciune că în „împrejurările actuale literatura la noi nu poate prospera" 62 •
E,ste şi în aceasta constatare un ,a.ct de curaj, de revoltă, de constatare a
realităţilor din Transilvania de la s::f:înşitul secolului trecut.
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Probleme deosebit de importante puse din poziţia unui spirit umanist
democratic ridică Romul Nistor în conferinţa sa „Femeia ca fa.2tor în
civilizaţia popoarelor". In prima parite a lucrării sale el face consideraţii
teoretice privitoare la menirea femeii ca soţie şi mamă şi în măsură mai
mică ca cetăţean (limita impusă desigur de epocă). In continuare el pledează pentru educaţia femeii în conformitate cu acest rol social. Urmează
apoi admirabile exemple de figuri feminine cu rol deosebit în istorie.
Conferinţa se încheie cu un citat de Rousseau din care rezultă că şi educaţia bărbaţilor în ultimă instanţă depinde de cea a' femeilor: ,,De voiţi
chiar ca ei (bărba'~ii n.n.) să fie buni şi virtuoşi, învăţaţi pe femei ce este
mărirea şi virtutea'•.
O altă expunere interesantă, cu pronunţat caracter filozofic, este cea
susţinută de Dr. Georgiu Plopu „Despre libertate" în care prezintă teoria
determinismului de-a lungul vremii şi înfăţişează în linii mari, istoria acestei probleme pînă la revoluţia franceză
S-au expus conferinţe pe teme religioase, cum sînt cele susţinute
de Augustin Hamza ,şi Dr. Traian Puticiu care n-au ridicat probleme
deosebite din punct de vedere cultural.
.
Sub auspiciile ,,Asociaţiei arădene" s-au ţinut conferinţe publice tot
timpul. La înc{'p'...tul Fecalului XX numărul lor creşte. Din raportul pj:1=zentat la Adunarea generală a „Asociaţiei'' în 25 ianuarie 1909 rezultâ că
direcţiunea a intervenit pe lingă reuniunea învăţătorilor să· sprijine
aceste acţiuni cărei~ i-;;. împrumutat un proiectograf şi i-a oferit ajuto:
200 coroane llJ. Acelaşi raport precizează temele conferinţelor ce s-au ţi
nut la începutul anului 1909 şi autorii lor: Nicolae Mihulin - a ţinut
mai mult~ C''.nf2rin~e în satele din jurul Aradului; Avram Sădeam1 a
vorbit despre „Originea românilor", Marilina Bacu - despre. ,,Nicolae
Grigorescu", I. Russu-Şirianu - despre „Noua mişcare literară'", Sever
Bacu - despre „Moisă Nkoară" şi Nicolae Mihulin - despre „Viaţa omului preistoric". In cadrul Adunării generale Gheorghe Papp a expus
disertaţia „Limba românească". La Adunarea generală din' anul 1910 I.
Montani a vorbit despre I. Creangă. In cadrul aceleiaşi adunări discursul
lui Vasile Gold;5 constituie o adevărată disertaţie ştiinţifică din care rezultă concepţia sa politică şi filozofică. Vorbind despre condiţiile vieţii materiale el ···onstatJ rolul lor determinant în viaţa societăţii. ,,Cercetădle
ştiinţifice referitoare la selecţionare organismelor vii ca rezultantă a luptei pentru ex1ctenţă - arăta V. Goldiş - continuă cu siguranţă matematică aserţ1,mea istoriei materialiste că situaţia popoarelor este produsul
condiţiilor de viaţă cuprinse în însuşi organismul indivizilor din care· se
compune fiecare popor""". Nu influenţa darvinismului social este importantă în acest fragment ci faptul că V. Goldiş vorbeşte despre „ist::iria
materialistă". Ideile din ,aoeastă expunere, corelate ou cele din alte lucrări
ale sale, pot să ne dea imaginea mai clară a ideologiei politke după care
se călăuz,~a V. 8oldiş. Faptul că asemenea idei se dezbăteau în Adun:irile generale dovedtşte încă odată conţinutul larg ,şi complex desfăşurat
de „Asociaţia arădeană".
1n CC'ea ce priveşte valorificarea tradiţiilor, obiceiurilor culturii poşi
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pulare „Asociaţia arădeană'' a sprijinit creaţia folclorică. La toate serbă
rile org-:mizate de „Asociaţie·', muzica şi dansul popular erau la mare cinste.
Jn anul 1881 cînd Astra a organizat la Sibiu o expoziţie naţională „Asocia1,ia arădEană·' a lansat un apel către români şi a format o comisie p;:cşr:'d:n1c Nico1ae Oncu pentru sprijinirea acestei manifestaţiuni. Obiectele trimise: de arădeni - între care şi portretul brodat al lui V. Alecsandri - au fost bine primite .,au fost mai toate distinse la primele locuri" după cum se arată într-o adresă înaintată Direcţiunii,,·..
Din date1e prezentate rezultă nu numai bogata activitate desfăşurat;;
je „Asociaţia ară.deană" ci ,şi faptul că pentru arădenî cultura însemna
creaţie, vale rificare "?i difuzarea valorilor spirituale în popor.
·
,,Asociaţ.ia culturală arădeană•' a desfăşurat o bogată şi variată activital' pentru sprijinirea învăţămintului din partea de apus a ţării. Rolu1
şcolii româneşti lipsită de ajutorul statului, era deosebit, ea trebuia s1
asigure, pe de o parte, înlăturarea a ceea ce G. Bariţ numea „iobăgia
spirituală·· a poporului iar pe de altă parte să întreţină conştiinţei naţio
nală. în Banat şi Cri~ana invăţămintul românesc avea o tradiţie frumoasă fapt ce a făcut ca în anul 1812 să se înfiinţeze Preparandia din Arad
care de-a lungul anilor va ,pregăti învăţători pentru şcolile poporale. ln
şcolile poporale problema cea mai grea era baza materială. lntr-un memoriu adresat Adunării generale a ,,Asociaţiei arădene·' în anul 1866 Alexandru Gavra şi Atanasie Şandor arătau că din cei 80 milioane florini
cheltuiţi în ultimii 10 ani pentru învăţămînt „românii greco orientali din
Ungaria nu au primit nici un crucer mă('.ar să-şi plătească contribuţi:i
deşi poartă greutăţile ca şi ceilalţi locuitori ai Imperiului"
La numai
cîţiva ani după acest memoriu Vicenţiu Babeş în observaţiile şi propunerile la raportul Direcţiunii „Asociaţiei arădene" ce urma a fi prezentat
la Adunarea generală cerea ca întreaga sumă preliminantă sub titlul
,,ţentru invăţămîntul poporal", să se folosească în anul 1871 „mai vîrtos pentru înaintarea învăţămîntului poi::oral în şcolile d€. la ţară"•;. Intre do'Cumentele „Asociaţiei" se păstrează şi o adresă a Bpiscopiei' din
Arad prin care cuprinde 26 de comune ale căror şcoli urmează să primească ajutor material. Aceste şcoli sînt -c2le din Bătuta, Vidra, Găvăj
dia, Cadaşi, Zimbru, Lazuri, Moneasa, Neagra, Nădălboşti, Igne-şti, Buhari, Pădureni ş.a 61 • În aceeaşi adresă figurează şi 10 învăţători merituoşi cu salariul lor anual ce urmează a fi premiaţi :
Nic-Jloe Avram din Slatina salar anual 100 fl. v.
Georgiu Cionca din Groşi salar anual 100 fl. v.
Avram Deheleanu din Bătuţa salar anual 100 fl. v.
Andrei Vatianu din Vărădia salar anual 100 fl. v.
:r-'2cntelimon Teodorovici din Săvirşin salar anual 210 fl. v. 1
Ioan Givulescu din Toc salar anual 126 fl. v.
Eut;1emiu Oniţie din Cuiasu salar anual 100 fl. v.
Vasiliu Gherman din Ca-coran salar anual 60 fl. v .
.::-:C'orge Popescu din Iarcoşiu salar anual 63 fl. v.
George Ciosescu din Petriş salar anual 150 fl. v.
66

•
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Situaţia grea materială aveau şi profesorii Preparandiei din Arad .
.Al. Gavra şi Ath. Şandor cer Asociaţiei în anul 1866 „a se interpune
la locurile competente pentru noi cei subscrişi printre care cel dintîi serve~te ca profesor în Institutul pedagogic de la anul 1821, adică de 46 de
o.ni iar al doilea de 24 de ani, ca salariul nostru să se sistematizeze po60
tri;it imprejurărilor celor grele ale timpului' în care ne aflăm" • Salariul h,r anual - rezultă din acelaşi memoriu - era de 336 fl. prin car•~
„nu e modru - scriu ei - ca să mai putem scoate la capăt". Asociaţia
intervine în acest sens pe lingă Minisţrul Cultelor şi Instrucţiunii din
Budapesta'·'.
Ce2. mai mare parte a fondurilor destinate invăţămîntului erau folosite pentru ajutorarea elevilor şi studenţilor săraci. La cîteva luni după
întemeiere, ,,Asociaţia" împarte stimuli la 16 tineri, cu sume ce variau între 16 şi 50 fileri din care 12 studenţi şi 4 elevi (între ei figura şi Iulian
Grozescu)". Numărul celor ajutaţi creşte an de an ca dovadă că şi resursele financiare al2 „Asociaţiei~' au sporit. In anul 1865 sint ajutaţi 26
ele tineri cu sume ce variau de la 20 la 60 de florini. Dintre aceştia 13
erau studenţi şi tot atîţia elevi n_ La numai un an numărul tinerilor sprijiniţ.i de „Asociaţia arădeană" se ridică la 40, cu sume ce variau de la 10
la 60 florini. Dintre aceştia 26 erau elevi (între ei figurau Atanasie Tutlucescu in -dasa IV şi Mihai Vehci în clasa V la gimnaziul din Beiuş)
şi 14' studenţi ,a_ În anii următori numărul tinerilor care au primit ajutoare în general scade - în 1867 au gost ajutaţi 26 de tineri;,., în 18G8 7 tineri"', iar în anul 1869 - 8 tinerC". Tinerii sprijiniţi material de „Asociaţia arădeană" erau în general din mediu rural. Ajutorul se dădea pe
baza unui testamoniu de pauperitate - din care rezultă situaţia mate~·ială a familiei şi de testamoniu şcolar, care atestă rezultatele bune
la învăţătură ale tinărului. Elevii sau studenţii care primeau ajutor urmau şcoala sau facultatea în diferite oraşe. Astfel din tinerii care au
primit ajutor în anul 1865: 9 urmau facultatea la Pesta, 1 la Sibiu, 3
la Oradea, iar dintre elevi: 2 urmau şcoala la Beiu-ş, 1 la Timişoara, 9
la Arad şi 1 la Lugof'.
Demn de remarcat est~ însă faptul că după 1870 stipendiile sînt în
mare măsură orientate spre tineri ce urmează să se pregătească într-o
meserie. Vicenţiu Babeş în observaţiile şi propunerile făcute pe marginea raportului întocmit de Direcţiunea „Asociaţiei" în l 8f39 cereau ca o
parte din fondurile destinate şcolii să fie folosite pentru tineri ce urmeaZiă o meserie:
,,sprijinirea băieţilor sărăciţi pentru a învăţa toate
felurile de meserii trebuincioase poporului"'". In această orientare1 a A·sociaţiei arădene ·este o dovadă că şcoala românească manifestă receptivitate faţă de nevoile social dinamice ale epocii, răspund cerinţelor dez. voltării capitaliste a soci-etăţii.
Dacă în primii ani „Asociaţia arădeană" sprijină studenţii de la facul\ile de drept, în 1869 se acordă prima bursă de 300 de florini unui stu. dcnt de la Politeihnica din Viena 09 • In 1893 peste jumătate din stipendii
.?Tau :acordate ·elevilor meseriaşi -şi, fapt demn de reţinut, din acest an
. apaT 'Şi tinere fete bursiere ale „Asociaţiei arădene''. Ince-pind din anul
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1898 banca „Victoria" din Arad care spnJmea anual cu fonduri „Asociacerea ca ele ,,să se folosească pentru distribuirea de ajutoare sau mici stipendii pentru tinerii români care sînt deja sau se·
vor aplica pe ,cariera de industrii sau comerţ""., iar în Adunarea Generc1lă pe anul 1899 R. Ciorogariu cere să se „autorizeze Direcţiunea cu
cheltuieli pînă la 300 de florini pentru a acorda stipendii cu deosebire·
tinerilor care îmbrăţiţează comerţul rnu meseriile""'. !n acelaşi ari „Tribuna poporului" cerea crearea unei catedre „pentru economie "?i industrie" deoarece „poporul nostru n-are nici o şcoală agronomică ori industrială. Pe terenul economiei rurale rămîne la sistemul economic vechi,.
1
insuficient pentru productivitatea cerută astăzi de spriritul dominant " •
Activitatea „Asociaţiei arădene" în domeniul învăţămîntului po.3.te fi
urmărită şi pe plan organizatoric. Ea a militat pentru înfiinţarea d,~ gimnazii şi licee româneşti. Unul din conducătorii ci marcanţi Ioan Popovici
Desseanu elaborează în anul 1871 un proiect ce prevedea înfiinţarea la·
Arad a unui Institut de învăţămînt care să cuprindă: gimnaziu, preparandia, facultatea de drept, filozofie şi politehnică•·. In anul următor
ideea este reluată la conferinţa românilor din comitatele Arad, Bihor,.
Cenad, Timiş, Zărand, Satmar "'.
în anul 1871 „Asociaţia arădeană" este solicitată de „Astra" să sprijine
înfiinţarea unor academii de drept pentru românii din Austro-Ungaria.
In adresa „Astrei" semnată de Iacob Bologa se justifică oportunitatea Academiei prin faptul că „naţiunea (română n.n.) are lipsă a fi prevăzută
ca sortaţi care să-i poată reprezenta interesele în toate"". Se urmărea
în felul acesta, împlinirea unui vis al românilor din timpul revoluţiei"
din 1848, susţinut de Avram Iancu. Direcţiunea ,,Asociaţiei arădene"
răspunde favorabil „Astrei•' considerind că „nouă ne lipseşte aceea ce e
mai scump, mai preţios între instituţiile unei naţiuni - Academia de care
fraţii noştri conducători se bucură din abundenţă""'. în încheic:re arăde
nii cer să se facă toate documentările, toate sacrificiile pentru înfiinţa
rea acestei instituţii de învăţămint. ,,Fraţilor - afirmau arădenii în răs
punsul adresat „Astrei" - de vom frunzării paginile istoriei ne vom convinge că părinţii noştri în alte împrejurări cu mult mai fatale - ba bar- bare - au -ştiut să se sacrifice chiar ce aveau mai scump - viaţa pentru·
mărirea naţiunii sale! Oare noi în împrejurări mai favorabile decit erau
ei, nu voim să facem barem atîta cit vedem că prosperitatea pretinde de·
la noi"'". Academia nu se va putea crea. Şi pe această cale autorităţile
urmăreau să înăbuşe lupta de emancipare. naţională.
'
Prestigiul de care se bucura „Asociaţia arădeană" în rîndurile românilor de pretutindeni rezultă şi din sprijinul pe care l-a solicitat societa-tea ,,România" din Viena, în anul 1869, în legătură cu crearea, la universitatea din capitala Imperiului, a unei docenturi în limba română şi
sprijinirea materială pentru ridicarea remuneraţiei profesorului respectiv"'. Arădenii se declară de acord cu această iniţiativă dar, din lipsa
fondurilor nu pot contribui cu ajutor material.
'
Ajutorarea tinerilor ce urmau şcoala şi erau lipsiţi de mijloace materiale s-a încercat să se realizeze _şi prin crearea la Arad a unui inter-ţia arădeană"
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. nat. lntre documentele „Asociaţiei" figurează proiectul unui „Aluneum"
cu 100 de locuri destinat preparanzilor, liceenilor, pentru cei ce urmează cariere artistice, industriale şi economice. Problema aceasta nu s-a
putut rezolva fapt ce explică reluarea ei în anul 1869.
Urmărind activitatea „Asociaţiei arădene" desfăşurată pe multiple planuri se pot constata multe realizări ,şi multe acţiuni rămase în faza de
proiect sau simple încercări. Cea m?i importantă realizare a „Asociaţiei
.arădene" constă în faptul că a .unit în jurul· ei toate forţele culturale şi
politice ale vremii din partea de vest a ţării canalizîndu-le eforturile spre
un ţel unic şi major : cultivarea <::onştiinţei prin promovarea culturii şi
limbii române în ,rîndul maselor largi populare. Dacă această activitate
se întregeşte şi prin sprijinirea învăţămîntului a ~tiinţei cşi meseriilor
avem imaginea unei activităţi complexe puse în slujba progresului economic, social, politic al şocietăţii romaneşti. Prin abordarea unor probleme de interes naţional, prin promovarea legăturilor culturale şi politice
,cu celelalte regiuni ale ţării locuite de români. ,,Asociaţia arădeană" a con..tribuit în mare măsură, la pregătirea unirii Transilvaniei cu Român:a
realizată pentru totdeauna la 1 Decembrie 1918.
După realizarea unirii, ,,Asociaţia arădeană" în condiţiilP libertăţii de
acţiune şi a sprijinului acordat de stat îşi redimensionează activitatea. ln
:anul 1924 ea se uneşte cu „Astra" din Sibiu devenind despărtămînt al
.acesteia 'Activitatea culturală la Arad în noile condiţii va cunoacşte un
nou suflu şi obiective mai diverse specifice epocii respective.
3. Societăţi cuJturale locale
O bogată activitate culturală a desfăşurat-o la Arad tineretul studios
societăţile culturale şi revistele acestora cuprindeau în majoritatea cazurilor în primul rînd tineri de la instituţiile şcolare şi apoi tineri din oraş
şi împrejurimi.
a. Societatea de lectură a elevilor români de la gimnaziul din Arad.
Aoeastă societate s-a creiat în perioada ,absolutismului de elevul Mircea
·v. Stănescu. ,,Studenţii gimnaziului din Arad - notează Vasile G::>ldiş
într-un studiu - aveau o societate de lectură românească, aveau o foaie
de săptămînă românească şi scoteau în volume tipărite poeziile lor naţio_pale şi odele lor critice absolutismului 91 • Societatea elevilor de la gimnaziul din Arad urmărea, în condiţiile în care în a:::eastă şcoală nu se preda
limba română deşi erau mulţi elevi romani, să promoveze cunoaşterea
_limbii să lupte pentru introducerea acestui studiu la gimnaziul din Arad.
În anul 1859 Societatea publică o culegere de poezii într-un volum întitulat
,,Muguri'" unde debutează alături de Mircea Stănescu, Iuliu Grozescu,
Moise Botta ş.a. Peste ani I. Slavici va aprecia că acest volum, deşi lip~-it de valori literare deosebite, va fi foarte cunoscut de tineretul arădean.
In anul 1871 elevii români de la gimnaziu întemeiază societatea de
· 1eotură „Mureşana" care îşi propune să cultive „vorbirea şi scrierea corectă a -limbii române" şi promovează creaţia literară şi declamaţiunile 01 •
Societatea grupează în jurul ei şi tineri din oraş şi chiar intelectuali angajaţi în lupta împotriva măsurilor luate de regimul dualist. In 29 iunie
: 1871 în păduricea oraşului societatea „Mureşana" organizează o mare ma90

•
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nifestaţie culturală care cuprindea un program artistic -

,,corul naţional"·
-- recitări si conferinţe. Un elev din clasa c.1 II-a a gimnaziului a susţinut
conferinţa ~emnificativ intitulată ,,Despre necesitatea şi datorinţa de a
cultiva limba''". ·
b. Societatea ,,Progresul"
In anul 1883 a luat fiinţă la Arad societatea culturală „Progresul·' a
rneseriasilor sub conducerea lui Mircea Stănescu. Ea va funcţiona pină în
anul 1892 cînd autorităţile smulg lui V. Mangra sigiliul societăţii. Societatea s-a remarcat prin corurile sale conduse de Ion Vidu şi N. Stefu (vezi"
,,Politica sodală"' in Tribuna poporului, 1697, nr. 4 pag. 2)- Statutele societăţii n-au fost aprobate fapt ce explică aderarea ei la ,,Asociaţia ară
deană pent·u cultura poporului român" în anul 1899.
c. Societatea de lectură a studenţilor din Arad.
Societatea s-a înfiinţat în anul 1867168 sub îndrumarea profesorului
Miron Românul. După cum rezultă din „Raport despre activitatea societăţii în anul şcolar 1867-1868" ea urmărea „ca prin citirea foilor periodice
şi a operelor ştiinţifice apoi prin comunicarea ideilor şi prin ocupaţiuni
de diltgenţă să se adauge cit mai mult la erudiţiunea tinerimii•··. De,<şi
societatea era creată de studenţii teologici din revista ei „Speranţa" apă
ru tă în anul 1869 rezultă că ea cuprindea şi pe tinerii de la gimna7,iu şi
Preparandie. în preocupările revistei şi deci a sg_cietătii intrau probleme
de literatură şi istorie iar printre colaboratori setimalărn pe Ioan Slavici,.
Ion Russu, Iosif Goldiş, Ilarion Puşcariu ş-a- Andrei Şaguna apreciază
ravorabil revista societăţii arădene pentru că „cuprinde şi lăţeşte cunoştinţele temeinice din care cărturarii noştri pot înavuţi ştiinţele . . . .
şcolare şi cele istori:e" "'.
In anul J 872 rosturile revistei „Speranţa·' au fost preluate de revista
,,Lumina".
O schimbare importantă survine in organizarea societăţii în anul şco
lar 1876/77 dnd în mod oficial alături de studenţii teologi vor participa,
în cadrul ei şi elevii Preparandi-ei. Această situaţie se va menţine pînă în
anul 1908 dnd societatea se scindează din nou"".
·
Revista Societăţii elevilor preparanzi apărută în 1882 sub redacţia
elevului Pal Gavrilă era intitulată „Deprinderea" care în anul 1896 îşi·
schimbă denumirea în „Chemarea" fiind redactată de Iosif Stanca"'.
.
Activitatea acestor sccietăţi s-a desfăşurat şi sub forma unor confe- •
rinţe publice din tematica cărora rezulta orientarea lor spre cultivarea
conştiinţei naţionale. In ,anul 1886 studentul Ca.cina I. a prezentat dizertaţia „Limba şi literatura română'• în care elogiază graiul nostru de pe ·
tot întinsul ţării"". Şi elevii sub îndrumarea profesorilor prezentau lucrări în cadrul adunărilor Societăţii. Astfel în anul 1915116 s-au prezentat următoarele lucrări şi ele semnificative prin titlurile lor: ,,O scurtă
privire asupra secolelor XVIII şi XIX în literatura noastră'•, ,,Sunt romim",
,,Invăţătorii" ş.a."''.

Societăţile tineretului studios din Arad au promovat prin activitatea
lor aceleaşi valori, conştiinţa şi cultura naţională - prin mijloace variate·
dinire care conferinţele, manfestaţiile cultural artistice şi editarea unor·
reviste reprezintă şi rămîn cele mai cunoscute şi mai importante.-
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4. încercări neizbutite
Sp~e s{irşitul se'cohilui al XlX se fac
inc-€rcări de înfiinţ:ire a
unor sodetăţi culturale - sub denumiri, în general mascate - şi în judeţl}l Arald. Ele. nu pot funcţi_ona deoarece aşa cum_ s-·a întîmplat, şi c,u
şocietatea „Progresul'" din :Arad g 1.1vernul nu aprobă statutul şi deci activitate·a. lor. Ele llU râmîn simple „încercărt ci t entative ce exprimâ ace1eaş1 id.eâluri pe care le nutreau şi societăţiile exist~nte fapt pentru care
s~ cuvin~ a le 'p01neni şi înc.adra în ,acest tablou general ce cuprinde sistemul insthutionalizat al culturii arădene.
a. Ă.soci~ţia femeilor c1in Lipova. A.ceastă societate
cuprinde'a nu numai femei ci şi bărbaţi pe toţi re'prezenta'nţ1i vieţii politice şi culturale din
I,,ipova. însuşi cond':1,ditorul ei er~ protopopul Voicu Hamzea 1nembru, al
A,sociaţiei ar:ădene. Urma să se c:reieze în, t;1nul 1892. Asociaţia nu a fost
aprobată d~ forurile guv.~P?-amentale dţn Budapesţa pe motiv că e~ la fel
ca, ş~ c«f!.elalte. spcirt,ăţţ_ pr()movea_ză)deea p,aţion~lă. Pref_e-cţul Ara_dului
cerea .într-un raport înaintat Mir;i,i.~ţrului Instrucţiunii să nu aprobefunctionarea acestei societăţi . .,în ultimii ani - scria ~L.-. s-a observat că, mai
~les românii s·ub forma_ ;aJ_soc.i-aţiun~lor_ ·cultur_al'e ş·i,,'de bi,l)efacere llr~ăresc
cultivarea ~i dezvolt.:trea sentimentului naţic;nai şi al s9li_darităţii naţionale.
Aoest lucru se observă mai ales la asociaţiile în care preoţii şi învăţătorii
aderenţi ai curentului naţionalist au rolul de conducători. In fr·untea „Asociaţiei femeilor ortodoxe din Lipova" i=Ste ·protopopul Voicu Hamzea cunosicut naţionalist şi cu celelalte pe'rsoane de la conducerea „Aisociaţiei"
sînt aderenţi ai curentului naţionalistW 00 •
1
b. 'casa d'e chfre din G·un1'h.onţ. Această casă de cultură ·a luat fontă
în anul 1897 s~b conducerea lui Traian Nfager_. Şi în ace~t caz subprefe~tul judeţului A_r9:d cere Ministerului de \nterne, să n4-r apr_obe stat1!tele
pe motiv că .membrii ei sînt în proporţiei de 90/950/o 101 analfabeţi. Răspun
sul negativ nu în.tîrzie nici în acest caz.
Inoercările de constituire 8t societăt.ilo·r .cul'turale !n judeţ vin să confirme ·nevoîa stringentă de răspîndire a cultur'i'i în masele larg'i pr'in form·e
şi mijloacţ ~e organizare ce se constituie î_n sînul poporului 'în
med.iul
rural- Difuzare,;1. culturii· diutr~un centru cultural fa. nivel de ţinut şi .iuc;l.eţ nu ma'i coiespuridea oondiţiilor istorice de la sftrş'.itul ~.ecolului al x:ix.
Aceste societăţi nu vqr primi dreptul de
se constitui. Cultura pe care
, ~le _ş·ţ-•aµ 'pr~p~_s s~ o profr1 0"\:'~ie cu obi_:ct~v_e 'da,r~ -;-: c~ltivarea conştiiy1ţyi
I).aţ1onale, raspmdirea cunoştinţelor ştunţ1Iice pentru progresul general al
societăţii -. va continua să ·răinînă un as·pect major al e·poci'i şi în inedit1l
rural în acest colţ de ţară.
Activitatea culturală instituţionalizată în Arad nu se reduce la aceste
· societăţi. Ea poate fi urmărită şi în cadrul unor organizaţii muncitore'?ti
· c~r-~ deşi ,a:'~al.J. alte obie~tive_ n1: pierdeau ,din v~dere. necesitatea răspîn
q.~rn c~lturu_. ,~tr-un articoi ,ap~r~t în an\tl. 1868 în zi_arul. ,,Alfold•· din
Arad care punea problema organizării muncitorilor din acest oras se sta.bilea că :pe, lingă ,alte <?l?iective de_ ordin social--economic asociaţi.~ munci-torilor _a:ăden~ ar urma să. orgaI).izeze , şi „c;erc ~lturala. _.,,?co.pul său _
i :~a, î11 l?~•alurile_ asocţaţi~i _să ş~ orga.: ~~ pata 1p. ar,t~c.olu.L_ r~si:ect1v . nrneze prelegeri, l';,edmţa c'le 1ectura, mtrun1n colegiale, infiin\a~·ea unor
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cursuri pentru o mai bună însuşire a ·cuno7linţelor tehnice şi a unei biblioteci; aducerea de cunoştinţe de specialitate profesională şi de cultură generală; înfiinţarea unei societăţi corale şi organizarea de festivaluri şi
petrecen. f am1·1·1a1e, . . . . .1,102.
De asemenea din statutele „Asociaţiei profesionale de ajutor reciproc
al calfelor din Pîncota'• aprobată în ·anul 1868 rezultă că această organizaţie îşi propunea şi culturalizarea membrilor, a tinerilor meseriaşi. ,,Expunerile în public din domeniul cunoştinţelor utile - se arată în statutele
respective - lectura unor periodice, a unor lucrări de lectură şi de polemică, precum şi cultivarea interesului pentru artă"" constituie principalele mijloace de realizare a S'COpului „Asociaţiei".
Pentru organizaţiile muncitoreşti noţiunea de cultură avea o accepţiune mai largă ea cuprindea deoc-amdat.ă pe lingă cunoştinţe de cultur,ă generală şi informaţii de natură profesională- Cu timpul în sinul miş
cării muncitoreşti, <lupă apariţia marxismului noţiunea de cultură va c~1prinde în sfera sa şi cunoştinţe ideologice, de teorie revoluţionară ce vor
constitui un îndreptar în activitatea muncitorilor organizaţi în cadrul partidelor muncitoreşti- Şi în acest caz presei muncitoreşti ii va reveni rolul
de a difuza în masa largă de oameni ai muncii o cultură nouă proletară
şi revoluţionară în acelaşi timp.
CONCLUZII
Din analiza adivităţilor desfăşurate de societăţile culturale româneşti
din .,i\rad pină la unirea Transilvaniei cu România se pot stabili urmă
toarele concluzii :
1. Aceste instituţii de cultură au avut un rol deosebit nu n 11mai pe
pla1I1. cultural - în răspîndirea şi crearea valorilor spirituale -- c:i şi pe
plan economic şi social politic, ele au promovat meseriile şi comerţul românesc ca ramuri importante ale economiei de tip capitalist.
2- Pină la aparitia partidelor politice şi în mare parte şi după aceea
aoesite societăţi au avut o importantă funcţie politică - conservarea ~i
cultivarea ,conştiinţei naţionale, lupta pentru drepturi naţionale în culi:ură
3

şi administraţie.
3. ,,Asociaţia arădeană pentru cultura poporului român'"
prin obiective !Şi activitate limitele oraşului şi
judeţului Arad

a
-

depăşit

ea a
antrenat în viaţa publică pe cei mai de seamă reprezentanţi ai vieţii culturale şi politice din Banat şi Crişana în a doua jumătate a secolului al
XIX ,şi îniceput-ul secolului XX pregătind în felul acesta din punct de vedere spiritua l oraşul nostru pentru rolul pe care îl va avea pe plan politic·
în desăvîrşirea procesului de unificare a statului naţional român.
1
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ANEXE:
DOCUMENTE REFERITOARE LA „ASOCIAŢIA ARADEANA"
,

Scrisoarea trimisă din Baia de Criş de wi grup de fruntaşi 'din ~inutul
din care rezultă adeziwiea lor la' ,,Asociaţia Arădeană".

'.Zărandului

Domnule Preşedinte!
Adunare!
„Pleta di questa ... Terra natal che lacerato e nudo D'ogni ornamenta
antico il sen vi mostra".
Cu aceste cuvinte Se adresează italianul către fraţii săi, când văzu că
in pămîntul său de naştere ştiinţele şi artele îşi pierduseră floarea şi vigoarea, puterea şi ornamentul din vechime.
Cu aceste cuvinte venim noi a ne adresa către „Asociaţiunea literară din Arad'".
Fraţilor! (pentrucă toţi români sunt fraţi), dacă cu prezenţa noastră
personală nu ptuem fi fericiţi a lua parte la o sărbătoare naţională, primiţi spiritul, cugetul ,şi inima noastră, şi lăsaţi-ne ca în această ilustră adunare să Vă putem saluta cu toată puterea inimei şi din tot simţul nostru în scopul măreţ ce-l poate şi ce caută să-l aibă Asociaţiunea, pentru a
cărei formare şi constituire v-aţi adunat.
Tată suntem feridţi a saluta a doua aso'Ciaţiune literară română: cea
clintii a fost Asociaţiunea Transilvană - a doua pe care o salutăm e asociaţiunea, în care v-aţi adunat.
Ni'ci odată as-ociaţiuni literaI"e nu s-au inaugurat, nu s-au înfiinţat,
şi nu s-au constituit în timp mai preocupat de sgomot politic, ca chiar a, cestea asociaţi uni; nici odată necesitatea lor n-a fost mai mare, mai urgentă ca chiar aoum.
Un sgomot politic ne-a preocupat şi ne preocupă încă acum de doi
ani şi mai bine; în decursul acestei fermentaţiuni politice ce durează încă, s-ar fi părut că noi am uitat de literatura noastră naţională, de ştiin
ţă şi de artă ba poate şi de casele şi de persoana noastră ;numai de un
lucru divin, de o idee de viaţă, de o condiţiune a existenţei noastre perpetuie, nu s-a părut că ne-am uitat nici odată; aceasta e limba şi naţionali
tatea noastră. Fi ar fi fost lupta noastră ori politică sau bisericeas,că, ori
politică sau privată, noi de limbă şi naţionalitate n-am uitat pentrucă numai asta ne susţine, numai asta ne vivifi.că, numai asta ne dă eternitate
· intre ori ce jurstari, supt orişice condiţiuni, sub orişke guvern, sub constituţionaliism ori absolutism, în republică ori despotism, în libertate ori
sclavism.
După o tempestate de doi ani şi mai bine, şi acum când această tempestate se pare ,a mai ţine încă, mulţi vor cugeta, ba unii vor şi zice, că e
· 1ucru negeneros şi ingrat a revoca spiritele şi minţile de pe calea pe care
au apucat şi a le cufunda în plă1 cerile solitare ,<şi spinoase ale literaturei.
Aşa e, dacă literatura ar fi să rămână numai un artificiu de forme, nu-mai o aplicaţiune de regulele estetice, sau cel mai mult numai o delectare, aleasă, o nobilă petrecere de timp; ma literatura astăzi în secolul arte:lor şi ştiinţelor caută să şi priceapă oficiul şi chemarea sa; ea e mijlocul
Ilustră
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cel mai potent la cultură şi civilizaţie, are să deşt2pte, să ridiice şi să nobiliteze natura raţională şi morală în oameni; ea con~entrându-şi
toate
puterile, are să aspire la o acţiune independentă, instruind, animând şi
luminănd mulţimea, ca în lupta de speranţă şi debietate, de entuziasm şi
respectul uman, de impetuositate indiscretă şi esiatre pusilanimă să.
contribuie la regenerarea individului şi la renaşterea
naţiunei, să arate
fundamentele cele adevărate ale societăţii, să combată doctrinele violen-·
ţelor şi ale sofiştilor, susţinându-şi dependent dreptul ,şi dreptatea, rectitudinea şi simţul comun.
Acest simţ comun sinonimizînd civilizaţiunea şi cultura, arată că pentru o naţiune nu e destul numai aurul şi pâinea ci să poftească şi ştiinţa
şi afectul: artele frumoase; aspiraţiunea inimei către tot ce e bun şi frumos; şi ornamentul divin a toate aceste limba.
Care a văzut şi ştie că pierzându-se limba se pierde şi existenţa naţională; care a văzut şi ştie că şi naţiunile teritorialmente rui::te ,şi fără de·
nici o legătură politică între sine, ba sclave, oprese şi avilite înJCă îşi conservă vitalitatea şi existenţa prin legătura de una şi aceiaşi literatură naţională - va putea oare nega că aceasta n-are nici o influenţă asupra politicei şi moralei? Şi in timpul fatal şi dureros de aservirea noastră, unde·
oare am existat, de nu în limba poporului, care ii a noastră, şi în srcierile·
puţine ce le avem? Şi în paginile acestor puţine scrieri, au nu ne întâlnim.
cu numele român, cu stilul român, scrise toate în limba română, alimentând acel amor de sânge işi de patrie, aceia demnitate şi glorie naţională,.
cari fac: compendiu de atâtea virtuţi de om şi cetăţean, de român şi creş
tin prin veneraţiunea trecutului şi speranţă în viitor.
O! Şi câte, câte din aceste speranţe au a se împlini încă.
Una o vedem împlinită astăzi. Iacă a doua asociaţiune literară, iacă a~
doua şcoală naţională. Nu e acesta nici a unitului nici a neunitului, nici
a valvinului nici a arianului, nici a democratului, nici a aristocratului,
nici a săracului nici a bogatului, nici a laicului, nici a preotului - ci a
tuturor românilor din orice clasă, de orice condiţiune, de orice demnitate.
O educaţiune, o instrucţiune nouă are să ne dee acest institut. E timpul,
şi avem lipsă ca instrucţiunea să încete de a fi o ipocrizie patentată, care
numai e.şcită ambiţiunea şi nu-i arată nici un scop nobil şi frumos, numai
esaltă imaginaţiunea şi nu dă ·nici o vigoare la înţelepciune, şi aşa hsă o
golita te vastă în spirite şi o vanitate marre în inimă, şi în loc de principii·
raţionale şi salutare te încarcă cu opiniul servile şi artificiale, şi în loc de
a-şi lua de bază viaţa reală se cufundă în gustul lucrurilor mici ~i sterile·
- simptom suprem de decadenţă.
Putem că vivem într-un timp, unde mulţi suntem predomniţi de aroganţa de a substitui părerile individuale la simţul comun; punem să vieţuim zile, când fiecare crede că acolo se fineşte lumea unde ajung puterile razelor dela ochi; punem că suntem acofo, unde minţile frivole, inimile·
de jos, sufletele putrede, de o parte orice cuget înalt se judecă de delir, şi
de altă parte orke perseverenţă care face
să iasă învingătoare cauzele··
cele mai mari, o cuf.undă cu temeritatea ce le ruină - un,de o prudenţă enervată, o ambiţiune halucinată se prerfereşte binelui comun unde ador-·
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·mirea epidemică a unui malcontet, pretinde gloriele eroismului: spuneţi
ne în mijfocul a toate acestea ce lucru important e mai de lipsă, d.?cât e.ducaţiunea? O educaţiune, care să îndrepte pe toţi la moralitate şi pe fiecare la funcţiunile la care e chemat de necesitatea civilă şi de capacitatea
sa; o educaţiune, care să înveţe acea ce e de lipsă a cunoaşte, a ama, a
practica; o educaţiune care să vivifice caritate să întărească credinţa, arătând tuturor un scop pe care poate că încă tempestăţi îl înconjoară, dar
care este unul şi etern.
Iacă institutul pe care venim a-l saluta şi având „Pietate de asta ţa
ră" ne vom ţine fericiţi a ne număra între membrii asociaţiunii
literare
ce sunteţi a o constitui, pentru că e mijlocul potent la susţinerea ,şi cultivarea limbei, e impuls perpetuu la patriotism.
Va forma acest institut literaţi? O! Noi nu o pretinde. Cel,a în cari a
unit sborul ideal, intuiţiunea serioase a naturei, spiritul estetic, elevanentul religios, conştiinţa naţională, -aceia pot deveni literaţi - şi noi vom fi
.cu admiraţiune către ei. Geniul îşi face cale sieşi, şi unind simplicitatea
cu idealul, interesul inimei cu cel al artei, sirnţimintele individului cu cele ale geniului uman, el pasă nemuritor supra de frânturile mărilor omeneşti; gustul, fratele său gemen şi nici odată adversar, preţuind talentul
cel adevărat şi emoţiunea sinceră, se câştigă prin comparaţiune::, se nutreşte prin bunăvoinţă işi se înfrăţeşte cu moralul.
Iată iară cei fraţi gemeni ce se numesc „binele" şi „frumosul";
iată
literatura pentru pretutindeni instrument al educaţiunei, sau de vrem al
emancipaţiuniei. Când ne va suocede a escita (escitată odată va dura) în
generaţiunea noastră admiraţiune pentru lucrurile înalte, afect
pentru
natură, gust pentru simplicitatea frumoasă, emulaţiune pentru
eleganţa
naturală, atunci cu această educaţiune vom putea spera o literatură ornată dar nu frivolă, ambiţioasă, dar nu rapsodică, nici sentimentală, nici epileptkă, nici oţioasă, nki sterilă; ma care creată de necesitatea artistică
de a exiprima şi a comunica ,cele mai nobile şi mai
profunde simţiminte
să fie plină de efect, şi de studiu, de unitate şi meditaţiuni; ca ţi viaţa întreagă, ia să fie educaţiunea minţii şi a inimei, şi să facă a ama patria şi
a dispreţui vilitatea, a depărta incerteţele enervate şi a vivifica efectele
amorţile în compurtări ,şi dubietăţi a lăţi luirnna nu cu impetulu fulgerului, ci cu progresul Aurorei, a familiariza conştiinţa publică cu inistituţiu.nile politice cele mai juste şi cele mai utile, a prepara o generaţiune care
să ajungă acel părnint al promisiunei către
care noi mcă
manam arca
noastră sântă şi speranţele noastre în mijlocul deşertelor, unde până acum
toată ziua am mânecat şi mânecând toată ziua, şi ajungându-ne seara în. că abea am aflat atâta lo1c, unde să ne putem pleca capul.
Pătrunşi de aceste senimente şi idei, ne repeţim salutarea noastră,
,cerând dela Divina Providenţă prosperarea asociaţiunei, şi durarea ei în
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rugăm totodată, a ne suscepe de membrii asociaţiunii, apromi-(obligându-ne) a corespunde datorinţelor ce condiţionează drc1p-tul de aputea fi membru.

etern; Ne
ţându-ne

Baia de Criş, Comitatul Zarand, 10 mai 1863.
Dr. los. Hodoşiu
prim vicecomite al Zarandului
Amos Frâncu
al II-lea v. comite
Sigismund Borles
protonotarul Zărandului
Ioane Motiu
asesor la tribun al
Dr. Iac. Brendusianu
v. fiscal Inel. Cottu Zărand
Antoniu Cuteanu

,şi

protonotariu onorariu

asesor la Tribunal
Ioan Frâncu
al II-lea v. notar.
Ioan Popoviciu
protocoJi,st expeditor
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MEMORITJL lNAINTAT DE AL..GAVRA ~I ,AT. ,ŞANDOR PROFESORI LA PREPARANDIA ,DIN ARAD - ,ASOCIAŢIEI
CULTURALE [DIN ARAD PENTRU RIDICAREA SALARIULUI

,,La anul 1812 întemeindu-se din graţia întru fericire răposatului Iinal Austriei, Franciscu I-iul Institutul pedagogices de aici a produs
acesta pentru naţiunea noastră în privinţa dezvoltării ei, folos recunoscut
.de toţi iubitorii de adevăr, căci de,şi înveţiaturile care se propun întrînsul
nu sînt în cuprinsul său de ştiinţe nalte, ci numai amăsurate sferei unui
învăţător de şcole triviale totuşi mulţi învăţători şi preoţi cari au ieşitu
din această şcoală, îndulcindu-se de sentimentul frumosului folositoarelor
învăţătură şi cunoştinţele au luat îndemn a educa şi a înveţia pre fii săi
spre la Institute străine aşia căt asta din numeram ,şi în părţile noastre,
deşi în parte eea mai mare de comun ne luptam cu sărăda mulţi bărbaţi luminaţi dintre fii acelor preoţi şi învăţători carii oarecândva au cercetat aecstu Institutu. Afară de acesta poporul nostru prin oraşe şi sate ineat
scrieceţi şi scrie prin învăţătorii carii au cercetatu Pedagogic.ul aceste este informatu.
La începutul Institutului acestuie sau fost asieziat, afară de catechetu, trei catedre, salariate fieştecar2 cu 800 fl. valută vieneză pe an şi pre
lingă aceasta pentru limbile germană şi magiară sa mai înfiinţat una catedră fără salariu primind sarcina ei un profesor dela gimnasiul de aki
pre sine.
Salariul arcesta pentru timpii aceia când lucrurile cele de lipsă pentru
traiul veţii n-au fost urcate la racela înalt preţiul care au ajuns în zilele
noastre dela anulu 1850 încoace, a fost amăsurat, şi astfelu profesorii de
atunci puteau duce viaţa potrivită stării sale, acum însă, când toate sânt
atât de scumpe cu un salariu de 336 v.a. pe an nu e modru ca să o mai
putem scoate la capăt. Sintem siliţi din mult puţinul cîştig ereditar de la
părinţii noştri şi dacă va dura îndelung astfel în fine ne vom despoia de
toate, servind neamului. Nici acea împrejurare nu e de a se treice cu tă
-cerea cum că în decursul timpului reducîndu-se catedrele profesorilor de
la trei ba mai bine de la patru, la două, datorinţele care mai înainte
le
îndeplineau patru inşi - cu profesorul cel nesalariat pentru limbile ger;mană şi maghiară acum trebuie să le purtăm noi doi.
·părat
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La toţi dregătorii salariile s-au meliorat după împrejurările timpulur;ba şi învăţătorii de pe la sate de la anul 1850 încoace se bucură în multe
locuri de o plată anuală mult mai mare decît profesorii carii iau preparat
pre ei spre învăţătură deoarece în multe oraşe şi sate salariul lor se suieşi pînă la 600 fl. valută austriacă.
Noi cu plecăciune subcrişii am recurs în treaba meliorării salariului
nostru anual de mai multe ori; şi acum este cam d-2 vreo doi ani substernuta o Rugăminte a noastră la naltele dicasterii ale ţării ,cşi până acum în privinţa aceia nici un rezultat n-am căpătat; drept ace2a luăm
indrăsneala a ruga pe Onorata Adunare generală a Asociaţiunei pentru
cultura poporului român a se interpune la locurile competente pentru noi
cei subsicrişi, dintre care cel dintîi serveşte ca profesor în Institutul pedagogic de la anul 1821 adică de 46 ani, iar al doilea de 24 ani, ca salariatul
nostru să Se sistemiseze potrivit împrejurărilor celor grele ale timpului
in care ne aflăm.
Onorată Adunare Generală! Cetim prin gazete cum că din visteria,
statului capătă mai multe Institute de învăţătură ajutoare banale pe an;
ba indt ,ştim şi fraţii noştri romano-gr2co orientali din Transilvania pe
seama gimnaziului de la Braşov se bucură de un ajutor anual de 4.000 fl.
v.a. numai noi rumânii greco orientali din Ungaria nu primim nici un
ajutor, deşi drept cum a fost arătat fostu Ministru de culte şi invăţămînt
în Senatul Imperial spre scopuri biserkeşti şi şcoala s-a cheltuit pe anul
sub ministeriatul său 8 milioane şi fiind <linsul cam vreo 10 ani Ministru
în decursul acelora s-a dat oferi spre atinsele scopuri 80 milioane din
care românii greco orientali din Ungaria nu au primit nici un crucer mă-
car să-şi plăteas•că contribuţiunea şi poartă greutăţile ca şi ceilalţi locuitori ai Imperiului.
Noi ne răzimăm în adînca înţelepciune a Onoratei Adunări şi ne imcredem cu totul în paşii care va afla de bine ai face în privinţa meliorării.
plăţii noastre anual.
Cu

cuvenita stimă suntem
Alexandru Gavra
Dr. Atanasie Şandor
profesorii Preparandiei arădene
romano-greco-ortrJdoxe
toată

Arad, 26114 Decembrie 1866
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-HOTARIREA ,ADUNARII GENERALE A ASOCIAŢIEI
ARADENE DIN DECEMBRIE 1866 REFERITOARE
LA iPROPUNEREA LUI IOAN POPOVICI DESSEANU
PRIVIND RECUNOAŞTEREA LIMBII .ROMANE IN.
AFACERILE OFICIALE ŞI ŞCOLILE ROMANEŞTI*

Raportul general al Direcţiunii din anul trecut 1865-1866 în punc·.tele date spre censurare la Cumisiunea refel'cntă cu aprobare se ia la cu:noştinţă iar incit pentru moţiunea mai sus atinsă a D.lui Ioan Popovici
_Desseanu Adunarea generală a aflat de bine ca o deputaţiune aleasă din
sinul asociaţi,ei cu o petiţiune să facă paşii cuvincioşi la Majestatea sa Impăr.atul şi Regele nostru, ca limba română, garantată prin cuvîntul Domnitorului, să fie respectată din partea tuturor autorităţilor de stat; mai
departe conform determinaţiunei Adunării generale din anul 1865 nr. 20
al protocolului tot acea deputaţiune să mijlocească ca legile şi toate ordinaţiunile de interes public venite de la locurile mai înalte să se tipăreas
că şi în limba română cu scop ca acele să fie pricepute şi prin poporul român - în urma tot aceea şi deputaţiunea descoperind lipsa cea mare de
institute naţionale să roage cu toată umilinţa pe Majestatea sa Impăratul
ca prin îngrijirea sa părintească să se îndure prea-graţiosu a ridica şi
pentru românii din părţile acestea şi anume din Arad sau Timişoara un
gimnaziu de stat în care limba învăţămîntului să fie cea romana. De
·membrii acestei deputaţiuni sub conducerea Ilustrăţii sale D-lui pre~edinte Procopiu Ivanovici s-au ales Antoniu Mocioni deputat dietal şi director I al Asociaţi-unii; Ioan Şerban - vicepreşedinte I al Asociaţiunii; Vicenţiu Babeş membru Direcţiunii; Ioan Berceanu - membru al Aso. ciaţiunei pentru dotarea profesorilor preparandiali Arad după cele decise
sub nr. 19 ale acestui protocol.••

* ExA11ais

din procesele verbal,e ale

Adunării

-

Arh. Stat. Arad, Fond Ast'l"a,

Dosar

nr. 55 p. 40-42.

· •• Se

referă

la memoriul înaintaJt

Asooi.aţiei

de Al. Gavrn

şi

At.

Şanx::io:r

dim anul 1866.
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RĂSPUNSUL SOCIETĂŢII

PENTRU LITERATURA ŞI
CULTURA iROMANĂ DIN BUCOVINA LA PROPUNEREA
ASOCIAŢIEI ARĂDENE PRIVIND UNIFICAREA
ORTOGRAFIEI

Mărit

Prezidiu!

Cu privire la scrisoarea Comitetului din 18-30 octombrie 1865 nr. 46 ·
prin care acesta exprima deplinul său consinţămînt la propunerea în cauza unificării ortografiei române rezolvînd în modul arătat de măritul prezidiu, au onoarea a vă înştiinţa despre deciziunea Adunării generale a Societăţii pentru literatură şi cultura română în Bucovina ţinută în 11-23
ianuari a.c. cum sună.
,,că se însărcinează Comitetul Societăţii ca să se conţeleagă cu celelalte Societăţi literare despre alegerea unei comiţiuni de bărbaţi competenţi din sinul fie{:ăreia pentru unificarea ortografiilor române,
precum
şi despre timpul şi locul întrunirii acelei comisiuni; iar pentru spesele·
bărbaţilor, Cc se vor trimite la acea comisiune din partea Societăţii literare din Bucovina se preliminează 400 fl. v.a.".
Această decizie lăsînd activitatea Comitetului liberă, în privinţa procedurii ulterioare, sîntem de opiniune a ceda iniţiativa p~ilor necesari
Măritului prezidiu care are meritul strălucit de a fi cauzat ideea aceea.
salutară.

Primiţi Mărite

Că

t r e,

Prezidiu expresiunea profundei mele consideraţiuni.
Cernăuţi la 16-28 aprilie 1866
Prezidiul Societăţii
Georgi Hurmuzaki - secretarul Societăţii
Dr. Ambroziu Dimitrovitz

măritul

Prezidiu a

Societăţii

literare rJmâne în Arad_
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REGULAJ.'VIENTUL

AF1ACERILOR INTERNE ale „Secţiunei meseriaşilor români dela
pentru cultura poporului român'".
A) Numirea, scopul, mijloacele şi 011g-anele sectiunei.
§. 1.
Meseriaşii români, membrii al Asociaţiunei naţionale aradcne pentru
cultur,a poporului român, în sinul şi în cadrul statutelor acesteiea formează o secţiune si:,eţială sub denumirea de: ,,Secţiunea meserieşilor români dela Arnciaţiunca naţională aradană pentru cultura poporului român".
§. 2.
S2opul secţiunei este acelaşi cu scopul Asociaţiunei precizat în §. 1.
al statutelor.
§. 3.
Spre ajungerea scopului secţiunei se va folosi de următoarele mijloace şi modalităţi:
a.) Se va întruni în timpul liber s-era, în dumineci şi sărbători afară
de timpul serviţiului Dumnedeesc - la consfătuiri şi lectură, în localitatea cabinetului de cultură a asociaţiunei, unde cu asemenea ocaziuni sunt
interzise şi strict oprite jocurile de cărţi şi beuturile spirtoase.
b.) va constitui din membrii sei un cor şi o trupă de diletanţi.
,c.) va aranja prelegeri publice, la cari- vor cere concursul preoţilor,
profesorilor, învăţătorilor şi a altor inteligenţi binevoitori şi spriginitor.
d.) va arangia petreceri sociale împreunate cu conc·erturi şi representaţiuni teatrale.
e.) va mijloci ocaz:uni pentru înveţarea jocurilor naţionale şi conversaţiuni sociale.
f.) va aranja esposiţiuni industriale.
g.) va mijlocii ocasiune membrilor sei spre a depinde economisirea

Asociaţiunea naţională arădană

căştigului.

h.) va deprinde :i:e membrii sei la moderaţiuni şi cruţare.
L) V3. întemeia un fond speţial pentru promovarea intereselor sale.
j.) va supraveghea şi promova moralitatea membrilor.
1.) va mijlod pr2sentarea membrilor sei în corpore la serviţiile Dumedeeşci; la eşirile cu crucea, la festivităţile religioase, la îmorm:ntările
membrilor, sprijinitorilor şi binevoitorilor, apoi la ,sposiţiuni induscriale
şi economice, la ţ:relegeri, producţiuni şi representaţiuni culturale.
m..) va sprijini pe membrii începători, neferici1,î şi dec2.suţi, prer:um
pe văduve şi orfani.
n.) va contribui la arădicarea solemnităţilor r2Lgioase şi la înmormîntări cu corul seu.
o.) va contr:bui la fondul a~ociaţiunei cu t2.cs2le ordinare a-le membrilor sei şi
p.) va promova şi spriginii instituţiunile culturclle şi filantropice cu
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500/o din venitul curat resultat de la prelegerile, producţiunile şi petrece-rile arangiate.
§.4.
Secţiunea va dezvolta activitatea prin organele sale speţiale sub con-·
ducerea şi supraveghierea direcţiunii asodaţiunîi pe baza acestui regula-·
mcnt al afacerilor sale interne.
§. 5
Crgan~le secţiunci sunt: adunarea generală, comitetul, funcţionarii şi
membrii.
B.) Adunarea generală
§- 6.
Secţiunea se va întruni în tot anul în adunarea generală
ordinară,.
- carea va premerge adunării generale a asociaţiunei, odată, ei în adunarea generală extraordinară de cite ori va cere trebuinţa.
Agendele adunării generale sunt:
•a.) alegerea comitetului şi funcţionarilor:
b.) supracensurarea şi aprobarea preliminarelor, raţiorcinielor, raportelor de comitet şi a funcţionarilor:
c.) darea absolutorelor:
d.) cualificarea membrilor spre primire, eschidere, ajutorare ,~i pre-·.
miare:
e.) şetrgerea şi reducerea tacselor:
f) stabilirea raportului, despre activitatea secţiunei, cătră direcţiunea
asocia ţi unei.
g.) desfiinţarea şi sistarea activităţii secţiunei:
h) alte dispoziţiuni de interes general.
§. 7.
Decisiunile adunării generale se aduc cu majoritate de voturi şi se,
pot apela la direcţiunea asociaţiunei. In caz de paritate demină votul preşedintelui.

§. 8.
Despre decursul adunării generale se portă protocol care se autentică
prin comisiunea emisă de adunarea generală, îh doue esemplarc originale,
din care unul se păstrează în archiv, ei al doilea se înaintează în termin
de 14 zile direcţiunei asociaţiunei dinpreună cu raportul general despre·
activitatea secţiuneiC.) Comitetul
§. 9.
Comitetul secţiunii care constă din :funcţionari şi cinci membrii aleşi.
din sinul m-!:mbrilor ordinari, va ţine anual minte doue şedinţe ordinare:
ei estraordinare cite va cere trebuinţa.
Agendele comitetului sunt:
I. In prima şedinţă ordinară care se va ţine imediat după adur.area
generală a asociaţiunei:
a. se vor face disposiţiunile necesare pentru esecutarea conduselor··
adunării generale şi pentru începerea activităţii anuale.
b. se vor pertracta agendele curente.
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şedinţă ordinară se va ţine înainte de adunarea genea secţiunei.
d. Se va stabili terminul şi programa adunării generale,
e. Se vor censura rapoartele funcţionarilor şi se va stabili raportul
gener,al despre activitatea anuală.
f. se vor censura raţior,ciniile şi budgetul 1Şi se vor compune prelimi.nariul şi inventarul averilor,
g. se va proiecta activitatea de muncă anuală.
h. se va rectifica lista membrilor.
j- se vor face candidările necesare şi se va stabili textul propunerilor
~meri toriale.
§. 10.
In şedinţele estraordinare se vor pertrac:ta şi delibera agendele curente
~ şi de urgenţă.
D.) Funcţionarii
§. 11.

II. In a doua

~rală

1.

Preşedintele

2. Vkepreşedintele
3. Secretariul
5. Controlorul
6. Bibliotecarul
7. E·conomul
8. Conducătoriul de cor (Dirigintele corului)
9. Instructorul jocurilor (dirigintele jocurilor)
10- Invăţătoriul de i:;iese teatrale (Directorul diletanţilor).
§. 12.
Funcţionarii se aleg prin adunarea generală pe un an şi se pot realege.
§. 13
Preşedintele secţiunii se ·alege dintre mt"mbri direcţiunei respective
·se encredinţează de direcţiunea asociaţiunei cu conducerea secţiunei. El
represintă secţiunea în tote afacerile sale, convocă şi conduce adunările
;generale şi şedinţ,ele de comitet: supraveghiază activitatea funcţionarilor
şi a membrilor: asigneazî chitanţele despre sumele votate de adunarea
generală, contrasemnă tote actele secţiunei, şi _face dispoziţiunile necesare
in casuri de urginţă.
§. 14.
Vicepreşedintele se alege din şirul membrilor ordinari ai secţşunei. El
înlocui-eşce ,pe preşedinte în toate afacerile interne.
§. 15.
S2cretariul portă tote agendele scriptoristice şi contrasemnează tote
actele dinpreună cu preşedintele. El păstrează archivul şi în absenţa preşe
•dinţilor represintă secţiunea.

§. 16.
Cassariul îngrijeşte şi respunde moralminte ,şi materialminte de ave_rea secţiunei. El face încasările tuturor percepţiunilor şi solveşte eroga239
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ţiunib pc baza cuitanţelor asigurate c!e preşedinte.
ecogaţiuni portă ziar, er des.pr.:: starea averii fa:::e

Despre per:::cpţiuni şi
rnport speţial comite-

tului.
Tacsele membrilor le cuitexă în lib:le, ei sumele încasate le depune
în cassa de păstrare, păstrînd în cassa s2cţiunii pentru erogaţiunile obveninde 10 coroane.
§. 17.
Controlorul dinrrcună cu cassariul Este respundetor de averea reuniunei, dreta·cea controlează btă activitatea cassariului şi contrasemnează
dinpreună cu cass-ariul tote actele d-·~ cassă. El
portă
evidenţă
despre
membrii, în car2 din timp în timp induce sumele sau tacsele solvite, din
ziariul cassei, ,::-i pe restanţieri îi provocă pentru solvirea tacselor restante.
Despre resultatul activităţii sale şi despre comtatările făcute face raport
speţial comitetului.
§. 18Bibliotecarul secţiunei portă evidenţă des.pre membrii şi opurile cetite de ei şi dă mina de ajutor bibliotecarului asociaţiunei.
§. 19.
:C•irectorul cerului conduce prelegerile de cîntare, caulifică membrii
corului secţiunei şi alege piesele de cîntare ce se vor propune.
§. 20.
Directorul diletanţilor conduce probde şi representaţiunile teatrale,
propune eticheta şi deprinde pe membrii în conversaţiuni şi declamări.
§. 21.
Directcrul jocurilor, c-a prim aranger a petrecerilor de jo:, compune
ordul jocurilor şi concluce jocurile- Tine prelegeri de joc cu tinerime3 pe
carea o ţine în curenţă cu jocurile naţionale ,,Bătuta, căluşerul, hora, romana, ardeleana, lugoşana re picior etc. precum şi cu celelalte jocuri usita te cuadril, val tz, polca etc. etc.
§. 22.
E·:::c,noJT'.ul r-e b2za invc-ntariului portă ::-videnţă despre tote ob:ectele,
mcbilelc, v~mintele şi recuisitele, îngrigeşce de bunăstarea şi îngrijirea
lor.
E.) Drepturile şi datorinţele membrilor.
§. 23.
Membrii secţiunei sunt toţi meserie<şii români de ambele secse, cari
fac part:~ din Asociaţiunea naţională arădană şi se împart în două categorii: activi şi sprigini :ori.
§, 24.
Tacsa anuală este de 4 corone solvindă în rate trei lunare de una
coronă, anticipative.
§. 25.
Merr:l::rii activi solvcsc numai jumătate din acesta ta:::sa, în c'.ouă rate
antidpative.
§. 26.
•24"0
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,
Afară de aceste tacse, membrii de or~ ce categorie mai solves1c conform decheraţiunei ce o subscriu cu ocasiunea întăririi şi o tacşă speţială
de 20, 4'0, 60, 80 şi 100 filed la săptămînă, sub titlul de cauţiune, ca garanţă că vor satisface întru tote prescriselor lor datorniţe şi un scop de
se deprinde la economie.
§. 27.
Primirea membrilor s,e face pe baza unei decheraţiuni subscrise de
doi martori şi e obligatore pe 3 ani. După espirarea acestui termin fie care
membru reprimeŞce din ca'SISa secţiunei cauţiunea solvită în tacsele săp
tămînale dinpreună cu procentele 4 la sută ,şi se pot înscrie din nou pe
alt pericod.
§. 28.
Membrii cari rămîn în restanţă cu tacsele lor timp de peste trei luni
şi aceia cari pe baza lui 13 din statutele asociaţiunei devin şter,şi din şirul
membrilor, îşi pierd tote drepturile cu privire la sumele deja solvite, cari
cad rn focmul fondului secţiunei§. 29.
Dacă cutare membru se depărtează din Arad, sau decă în urmarea unui morb îndelungat, ori altă împrejurare ,ce nu depinde de la voia proprie, devine în posiţia de a ·nu pute satisface pentru mai departe prescriselor datorniţe: reprime.sce în orice timp cauţiunea solvit_ă în tacsele săp
tămînale în ca.sul ·aces'tâ îns·ă fără perc:ente ca ri 'cad în favorul fondului
1

secţiunei.

§. 30.
In caz de morte cauţiunea dinpneună cu suma votată de comitet din
secţiunei, de după împrejurări se estradau următorilor spese de
imormentare.
§. 31.
Venitul curat resultat din producţiunii şi din manipularea cauţiuni
lor e&te al fondului secţiunii.
§..32.
Din venitul resultat dela producţiuni 500/-0; în totdeauna se adaug
fondului secţiunii ei 50 % cad în favorul scopului înainte anunţat în programa producţiun'ilor.
§. 33.
Ficsarea scopului în favorul căruia se arangiază producţiunea şi compunerea programei, dinpreună cu ficsarea preţurilor de intrare, cad în
competinţa comitetului secţiunei.
§. 34.
Membrii activi cu ocasiunea producţiunilor sunt scutiţi de ori c,~
tacse. In casuri de mare necesitate pot fi absolvaţi total sau numai înparte
şi de tacsele prescrise în § 25 şi 26 ai acestui regulament. deci activitatea
lor este favorul scopului cultural urmărit de asociaţiune. In casul acesta
i-şi perd dreptul de votare în adunările secţiunei.
§. 35.
După tacsele săptămînale solvite cu întîrzier2 se încasează procente

fondul
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de întîrziere 6 la sută. Aceste tacse de întîrziare în sumă rotundă nici
cînd nu pot fi mai mi'Ci ca 2 fileri la săptămînă.
§. 36.
In adunările secţiunei fie care membru, de orice categorie are vot
decisiv.
§. 37.
Activitatea secţiunei se pote sista numai prin votul adunării generale
a asociaţiunei naţionale, după espirarea unui pericol.
In asemenea cas fondul secţiunei se contopeşte cu averea asociaţiu
nei.
Arad din adunarea generală a secţiunei meseriaşilor români ţinută
la 26 decembrie 1903.
8 ianuarie 1904
IOAN S. PITARIU
secretar interimal

IOSIF MOLDOVAN
in termial

preşedinte

Georgiu Niga
Olariu
bărbaţi de încredere

Junţiu

ARAD2R KULTURVEREINE BIS ZUR VEREII\i'IGTJNG
(Zusammenfassung)
Verfasser versucht die bekann,te Tat:;ache zu beweisen, d,iss auch in den westlichen Teilen Transsil" aniens die Kul1.urvereine um die MLHe des vergangenen Jahrhunderts eine grosse polHische Rolle im Kampf fur die Befreiung und Vereinigung
Transsilvaniens mi,t Rumanien gespielt haben.
In Arad wurde, ruich beharrlichen Versuchen, noch im Jahre 1862 die „Nc1tionale A-;soziation fur die Kultur des rumăn.ischen "Volkes" gegrriindet. Sie hat,te dieselbe Rolle fiir die Teile des Banartes und tler Crişana gespielt, wie die ASTRA sie
fur den iibrigen Teil Trnnssilvar.iens gehabt hat: die Fordefung der nationiilen Kullur,
die Untersliitzung der studierenden Jugend, diie Vereinheiltllichung der Rechtsschreibung usw. Im Rahmen dieser Assoziation h-:iben fiibrende Pers,onlichkeLten des politischen und kulturellen Lebens gewirkt, wie Alexandru Mociony, Atanasie Sandor,
Vasile Goldiş u.ri.m.
Verfasser s,tellt dann die lokalen Kulturvereine vor: die der Schii.ler, der Arbeiter und die aus den Di:irfern des Arader Bezirkes. Darauf werden die Presseor9ane
dieser Vereine behandelt.
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EMIL

l\IONŢIA,

COMPOZITOR POPULAR
de

LUCIAN EMANDI

Pină în urmă cu vreun deceniu şi jumătate pe străzile Aradului se
putea vedea destul de des un bătrînel înalt şi zvelt, care trecea veşnic
grăbit, ducind la subţioară o servietă veche de piele, pe care dacă ai fi
deschis-o, ai fi găsit în ea întotdeauna note muzicale. Era compozitorul
Emil Monţia, care venea aproape săptămînal de la Şiria la Arad cu diferite treburi, dar mai ales pentru a preda, sau a lua de la copiat compoziţii de ale sale. Se stabilise la Şiria cu vreo 50 de ani în urmă, să facă
avocatură. Şi de-a lungul timpului a făcut, desigur, şi avocatură dar a
făcut mai ales muzică.
'
In 1957, cind Filarmonica din Arad i-a organizat o festivitate cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani, era încă viguros -şi vioi şi mai ales
în plină efervescenţă creatoare. Eram pe vremea aceea în raporturi apropiate cu dînsul, şi-l întîlneam de două, trei ori pe lună. De fiecare
dată îmi lăsa cite un teanc de note să le predau la copiat şi aproape de
fiecare dată îmi atrăgea atenţia să-l zoresc pe copist, că mai are mult de
lucru. Virsta nu lăsase încă amprenta bătrineţii pe chipul său, iar sufletul îi era încă tinăr şi entuziast. L-am cunoscut probabil prin 1943, dar
raporturi mai apropiate am legat cu dînsul prin 1948, şi timp de un deceniu ne-am revăzut mereu. Bătrîneţea trecea pe lingă dînsul, fără să-l
cuprindă în mrejile sale. Aceeaşi vioiciune fizică şi aceeaşi acurateţe intelectuală pe care le avusese 'la 65 de ani, le avea şi la 75. Părul cărunt
mai degrabă gri, <lecit alb, îl purta tuns destul de scurt, după moda nemţească, şi tot după acelaşi tipic îşi purta -şi mustaţa, la fel de gri şi ea.
Aproape de fiecare dată cind îl întîlneam, luam masa împreună, şi uneori discutam cu dînsul ceasuri de-a rîndul. Două mari pasiuni îi încălzeau inima şi îl urmăreau aproape în toate discuţiile: muzica şi viticultura.
'
La Şiria, unde trăia ca un patriarh, singur cu melodiile sale, avea
o vie căreia îi dedica tot timpul pe care i-l
lăsa
disponibil
muzica.
După 1948, cind l-am cunoscut mai îndeaproape, nu mai făcea avocatură, de a•ceea timpul şi-l împărţea intre aceste două mari pasiuni ale vietii sale. Se lăuda mai mult cu via şi cu vinurile pe care le producea,
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decît cu compoziţiile sale. De băut însă nu bea mai mult decît un pahar de vin după fiecare masă. Un pahar d'e vin, îndoit cu apă, sau cu
sifon. Dacă vinul era bun însă, spunea că e păcat să-l strici cu apă. De
vreo două ori a venit cu nişte tăieturi din vechi gazete, îngălbenite de
vreme, şi cu o cărticică, tot veche şi ea, din care mi-a cetit despre virtuţile şi valorile nutritive ale vinului, despre faptul că el nu numai că
„înve:seleşte inima omului", dar îi fortifică şi sănătatea, atunci cînd este
băut cu măsură. In discuţii era sfătos, avea ceva din sfătoşenia şi înţ2lep:-:iunoa ţăranului, nu din cea a intelectualului rafinat şi sofistkat. Era
poate amprenta mediului în care şi-a trăit toată viaţa, sau poate mai
degrabă o dimensiune a personalităţii sale, care era structurată pe mă
sura sufletului popular, aşa după cum şi crezul său artistic era foarte
apropiat de cel al emului din popor.
L-am vizitat uneori la Şiria, unde l-am găsit întotdeauna printre notele sale, într-o atmosferă poate puţin boemă, dar nu lipsită de poezie.
Ca~a îi era situată în centrul comunei. De la una din: f?restre se întrezărea dealul cetăţii, şi sus, în virf, bătrîna cetate a Şiriei, cu istoria ei
multiseculară. Probabil că de la altă fereastră,
undeva, se
putea z§.ri
,,cărarea cea din grui", şi undeva, la vreo răscruce, ,,fintîna cu gălea
tă'', la care se întîlneau ,,ori de cite ori e lună" un flăcău, cu draga lui.
In dosul casei avea o grădină mare cu vie, în care asemenea celor din
vechime, şi-a petrecut o mare parte din zilele vieţii, legat de glie şi de
rodurile ei. In casa mobilată ca la început de secol, atrăgeau atenţia
cîteva lucruri de artă autentică, tablouri cumpărate de la diferite expoziţii, unele purtînd semnături prestigioase ale unor artişti
români
dintre cele două războaie mondiale.
'
în 1957, cînd compozitorul împlinise 75 de ani şi fusese sărbătorit
de către Filarmonica de Stat din Arad, am publicat un articol prilejuit
de această festivitate. Cu această ocazie am stat îndelung de vorbă cu
Emil Monţia. Nu i-am luat propriu-zis un interviu, ci am dis1cutat pf'
îndelete faţetele multiple ale activităţii sale şi din aceste discuţii cred
că am putut să desprind' şi crezul său artistic, să fixez anumite jaloane
ale vieţii şi activităţii sale. Cîndva, probabil în tinereţe, începuse un
jurnal perscnal, din care se conturau primii ani ai tinereţii. Pe un caiet
de matematică, cu nişte coperte gri cu picăţele, semicartonate, notase
vreo 20 de pagini de însemnări autobiografice, care m-au ajutat deasemenc:ia la d<::scifrarea personalităţii şi la înţcleg2rea operei sale. Ne
vom servi, în cele ce urmează, de aceste însemnări luate cu aproape două decenii în urmă, pentru a schiţa profilul unuia dintre creatorii
de
seamă prin care Aradul îşi înscrie pre~enţa în istoria muzicii româneşti
contem.porane.
'
Compozitorul Emil Monţia s-a născut la 7 ianuarie 1882, în comuna
Şicula de lingă Ineu, situată la numai ciţiva kilometri depărtare de pod-goria Aradului. Este •aceeaşi zonă geografică, şi am putea spune, şi folclorică, din care a apărut un alt mare muzician, Ion Vidu, .născut le Seleuş localitate aflată la o depărtare nu prea mare de Şicula.
Florian
Monţia, tatăl compozitorului era preot în această comună, şi era totodată
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un cîntăreţ vestit, căruia i se lăţise faima in toate satel~ din jur, pentru cîntecele sale. De la tatăl său a moştenit probabil aptitudini muzicale, iar dragostea pentru folclor i-a fost insuflată de mediul în care şi-a
petrecut copilăria şi tinereţea. Şicula poseda pe vremea aceea o bogată
zestre folclorică. Se pare că o parte dintre poV'estirile care dăinuiau în
memoria localnicilor i-au _inslpirat lui Ioan Slavici unele dintre cele mai
importante opere ale sale. Probabil că aceleaşi povestiri cu elemente de
real şi fantastic, care îl inspiraseră pe şirianul Slavici, au lăsat o adîncă impresie şi asupra lui Emil Monţia, legîndu-1 cu trainice fire de patrimoniu acesta inepuizabil el creaţiei populare.
Primele două clase primare le face în comuna natală, iar clasele a
treia şi a patra le urmează în oraşul Arad, unde-şi termină de altfel şi
primele două clase liceale. Părinţii dorind să-l învieţe nemţeşte, îl înscriu începînd din clasa a treia, la liceul din Timişoara. După ce îşi termină studiile liceale la Timişoara, Emil Monţia ar fi dorit să studieze
muzica, dar părinţii îl determină să se înscrie la Academia de drept
din Oradea, pentru a se face advocat. Urmează deci şi dînsul drumul
m.ai tuturor intelectualilor români din Transilvania veacului trecut, pentru care avocatura fiind o profesiune liberă, era printre puţinele cariere abordabile cşi pentru români. După ce termină studiile d2 drept la
Oradea, face studii de specializare, în acelaşi domeniu, la Cluj şi Viena.
Paralel cu instrucţia aceasta de s'pecialitate, care-l pregătea pentru
avocatură, Emil Monţia se străduieşte
a se iniţia şi în tainele muzicii,
marea pasiune a vieţii sale, căreia i s-a dedkat încă din tinereţe. Cele
dintîi cunoştinţe muzicale le-a primit în ca:sa părintească, de la tatăl
său Florian Monţia. Desigur, nu poate fi vorba de o învăţătură sistematică, desfăşurată după programe şi reguli metodice, ci de o
învăţare
-empirică a unor cîntece pe care le auzea de la tatăl său, care împreună
cu învăţătorul satului, i-au insuflat drag-astea faţă de cîntecul popular,
căruia îi va rămîne credincios toată viaţa. Tot la Şicula ia şi primele
lecţii de vioară, de Ia lăutarul satului, Didianu, care într-un mod la fel
de empiric, l-a învăţat meştecşugul strunelor, dar n-a fost în stare să-l
înveţe şi notele muzicale, pentru că nu le ştia nici d'insul.
·
Invăţătura sistematică a muzicei o începe la Timişoara, cu un oarecare Ceşka, muzician foarte bun - după aprecierea lui Emil Monţia, care îi împărtăşeşte primele cunoştinţe temeinice de vioară şi despre
notele muzicale. După un an îl părăseşte pe Oeşka, pentru a se înscrie,
în 1895, la lecţiile de vioară ale maestrului ceh Wondracek, subşef de
muzică militară, de la care învaţă vioara, pianul, violoncelul şi cornul,
iar mai tîrziu armonia şi orchestraţia. Vedem deci că deşi instrucţia muzicală a compozitorului se desăvîrseşte într-o măsură cu oameni
care
se bucurau de o bună calificare profesională, ea nu poartă însă girul unei şcoli de muzică, formaţia compozitorului făcîndu-se mai degrabă sub
semnul diletantismului, dedt sub cel al unei instrucţii muzicale temeinice.
'
Stabilit la Oradea, la Academia de drept, tn timpul anilor de studii
înfiinţează acolo o orchestră studenţească, pe care o dirijează, şi pentru
1
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care scrie şi unele compoziţii proprii, ce vor fi _cintate în cadrul unor
concerte organizate de către această orchestră.
·
Mai tîrziu îşi desăvirseşte studiile muzicale la Viena, iar în anii 1916
- 1917, la Kiev în Rusia, unde fa.ce parte din orchestra operei din acel
oraş.

Toate aceste activităţi tangente cu muzica reprezintă însă numai preludiul carierei sale muzicale, care _se desăvîrseşte abia între cele două
războaie mondiale, _perioadă în care compozitorul alcătuieşte cea
mai
mare parte a operei sale _şi îşi tipăreşte unele dintre lucrările care i s-au
părut mai importante. Stabilit la Şiria, ca avocat, Monţia îşi va împăr
ţi anii înd<?lungaţi pe care i-a petrecut acolo, între avocatură şi muzică.
Prezenţa h.:i în viaţa culturală şi artistică a Aradului se impune într-o vreme cînd oraşul de pe Mureş număra alte citeva talente care aduceau ofrande pe altarul Euterpei, valorifi-cind tradiţiile locale şi folclorul acestui judeţ. In timp ce Emil Monţia îşi compunea lucrările
în solitl'dinea casei sale patriarhale de la Şiria, mai vîrstnicii Trifon Lugojan şi Atanasie _Lipovan, şi mai tinerii Ioan Lipovan şi Octavian Lipovan, valorificau muzica populară din judeţ printr-o serie de compoziţii corale, care au înbogăţit repertoriile _corurilor arădene şi au introdus în circuitul valorilor naţionale creaţia locală. In aceeaşi epocă bă
năţeanul Tiberiu Brediccanu şi arădeanul Sabin Drăgoi, sub alte auspicii, poate mai prielnice, se străduiau şi ei să altoiască pe tulpina muzicii contemporane româneşti aceleaşi _valori folclorice care stăteau şi la
baza creaţiei muzicale a compozitorului şirian. Şi tot în aceeaşi perioadă,
alt arădean, cu ceva mai vîrstnic, dar provenind din aceeaşi zonă folclorică, Ion Vidu - transplantat în Lugoj, se număra printre întem~ietorii muzicii corale moderne.
'
Activitatea muzicală a compozitorului Emil Monţia s-a desfăşurat în
trei direcţii: folcloristică, componistică şi dramairturgia originală. '
Ca folclorist, compozitorul poseda cotecţii de cîntece populare adunate încă de la vîrsta de 13 - 14 ani. Trăindu-şi toată viaţa aproape numai
la ţară, a colectat neîncetat doine, cintece dansuri populare, colinde, din
care ceea ce a fost mai frumos, r'Şi „ceea ce intră la inima omului", cum
îi plăcea să se exprime, le-a ales, le-a prelucrat pentru voce şi pian,
sau pentru cor, şi le-a publicat. Din ·miile de piese muzicale populare
înregistrate, Emil Monţia a alcătuit două colecţii de cintece, pe caire
le-a aranjat pentru voce şi pian. Din prima colecţie „111 doine şi cintece populare", proiectată iniţial în cinci volume, au apărut clouă caiete publicate de către Editura Jean Feder din Bucureşti. Colecţia s-a
bucurat la apaTiţie de o bună apreciere, în anul 1925 obţinînd o menţiune din partea ..,Societăţii compozito,:-ilor români". Cele .două volume
apărute cuprind cite 22 de doine şi cintece fiecare, astfel aranjate
ca
fiecărei doine, să-i urmeze un cintec, alcătuit de obicei pe o ' melodie
săltăreaţă. Multe dintre aceste doine şi cintece au intrat de-a lungul anilor în repertoriul clasic al cîntăreţilor noştri. Printre cele mai cunoscute sînt: ,,Duce-m-aş şi tot m-aş duce", ,,Zis-a mama către mine",
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.,,Gîndul meu şi~l dumitale", .,Ţi-am adus mîndro ceTcei", ,,Creşti pă
dure şi te-ndeasă", ,,Murăş, Murăş apă lină" şi altele.
In afară de această colecţi2, înainte de moarte, compozitorul mai avea pregătită pentru tiţ.ar o a doua culegere de muzică populară: ,,200
cîntece populare române-şti pentru voce şi pian". Culegerea a rămas însă
nepubHcată, aşteptîndu-şi încă ,şi astăzi editorul.
O altă specie fol'Clorică îndrăgită d2 către compozitor, a fost cea a
. colindelor, a căror frumuseţe arhaică l-a atras în mod deosebit. Din mulţimea colindelor culese, a alcătuit colecţia: ,,110 colinde populare româneşti'", pentru voce şi pian, pe care a proiectat-o iniţial tot în cind volume, dar din care a publicat numai două subauspiciile aceluiaşi editor Jean
Feder din Bucureşti. Dar lucrările tiţ:ărite reprezintă doar o mică parte
din activitatea sa folcloristică, cele mai multe culegeri rămînînd în manuscris. In afară de doine, cîntece, colinde, către sfîrşitul vieţii compozitorul mai avea aranjată pentru tipar şi o bogată c-ole.::ţie de dansuri popul-are româneştiMulte dintre piesele muzicale cules2 au fost armonizate pentru cor,
dar foarte puţine dintre aceste coruri au văzut lumina tiparului. Printre
cele publicate, amintim aci: ,,Bădişoru-i dus departe", ,.Duce-m-aş şi tot
· m-aş duce", ,,Comandante, comandante", cîteva colinde şi alte compoziţii
care constituie unele dintre cele mai cunoscute piese corale ale compozitorului.
Activitatea componistică a lui Emil Monţia este la fel de vastă şi variată. Printre primele lucrări. tipărite se numără
„Mîndro, mîndruliţa
mea", cîntec brodat pe o melodie populară culeasă la vîrsta de 13 ani şi
pubUcat în 1905, deodată cu populara romanţă „La fîntîna cu găleată",
. ,,Spune-mi codrule, vecine" ş.a.
La ,:,diturn Jean Fed2r din Bucureşti, pe lingă volumele de doine şi
cînteice populare româneşti Emil Mcnţia a mai tipărit 50 de „Cinte:e"
pentru voce şi pian, akătuite de cele mai multe ori pe versurile unora
dintre poeţii de seamă ai literaturii noastre. Ca şi compozitor de mdodii originale, a scris mult. Unc:ori ,şi-a brodat melodiile pe versuri populare:
dar mai adeseori şi-a ales textele din poezia noastră cultă, autorii prefeI'aţi fiind Eminescu, Goga, Iosif şi alţii. Pe versuri d2 Mihai Eminescu a
alcătuit dntece1'e: ,,Somnoroase păsărele", ,,Peste vîrfuri. ..", ,,După
ce
atîta vrc:me", ,,Codrule codruţule", ,,Se bate miezul nopţii". Dintre cînte. cele brodat2 pe versuri de Octavian Goga amintim ad: ,,Dorurile mele",
„Se·ara", ,,Lună, lună". Al treilea poet îm:lrăgit de Emil Monţia a fost
Ştefan Octavian Iosif, pe ale cărui versuri compune cîntecele „Nu mai
· sînt în luncă flori", ,,Mi-e dor de munţi", ,,Albe nopţi de insomnie" ş.a. Uneori Monţia alege pentru compoziţiile sale veTsuri de Lucian Blaga, ,,Izvorul nopţii" - sau recurge la operele unor autori mai puţin prestigioşi,
, dar cu circulaţie în epocă, aşa cum siînt Maria Cunţan, care i-.a furnizat
textele pentru „La fîntînă cu găleată", ,,Fire de toamnă"; I.U. Sori•cu pentru cîntecul „Vine badea de la luptă"; Zaharia Bîrsan pentru „Spune-mi
codrule, vecine" ş;a. Adeseori compozitorul alege pentru melodiile sale
· versurile unor scriitori arădeni, cum este cazul compoziţiei ,,Eu -şi ea" în249
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săilată

pe versurile lui I. Tripa, sau a cîntecului „Pe pla·2ul inimii", scris
pe versuri de Augusta Pă!căţianu-Rubenescu, AL T. Stamatiad, arădean şi
el prin adopţiune, i-a oferit textul pentru compoziţia „Primăvara'", iar
dintre versurile scriitoribr mai recenţi a ales p2ntru compoziţii10 sale poezii de Mihai Beniuc, Petre Pascu, LU'cian Ernandi şi Mirrea Micu.
In anii de după Eliberare compozitorul scrie şi unele cîntc-ce care abordează tematica socială. Astfel pe versuri d2 Dumitru Corbca, compune
,,Floarea muncii", cîntec pentru voce şi pian, iar ,pe un text de Traian Demetrescu, ,,In mai cînd rozele-nfloresc" - un imn adus zilei de „1 Mai" „A muncii sfîntă sărbătoare". Unele implicaţii sociale pot fi întîlnitc ",i
în compoziţiile mai vechi, Şi este interesant de remarcat că tocmai George
Coşbuc este poetul din care şi-a ales textul pentru astfel de comroziţii. Ne
referim la cîntecul pentru voce şi pian „Noi vrem i:-ămînt'", care mai tîrziu este armonizat şi pentru cor.
Tot pentru cor, Emil Monţia a compus şi unele lucrări cu caracter
patriotic, printrie care amintim „Veniţi români" şi „Copii ai României'•·
Multe dintre compoziţiile pentru voce şi pian, care s-au bucurat de
succes, au fost prelucrate mai tîrziu şi pentru cor. Printre cele mai cunoscute sînt : ,Peste v:îrfuri", .. La fintina cu găleată';, ,,Spune-mi codrule
vecine'", ,,Pe cel deal cu flori frumoase", - toate aranjate pentru cor
mixt şi publicate de către editura „Diecezana" din Arad. La acestea, în
anii din urmă ai activităţii compozito,rului s-au mai adăugat „Murăş, Murăs, apă lină" aranjată împreună cu „Urîtul din ce-i făcut" pentru
cor
mixt ~i „Ţi-am adus mîndr-o cercei", ,,Foaie verde peliniţă'', armonizate
pentru cor bărbătesc, compoziţii care au rămas nepublicate.
Pe lingă muzica vocală şi corală, Emil Monţia ne-a lăsat ':;i citeva
compoziţii pentru vioară, vioară şi pian, pentru două viori, ca de ex- .,Singur", ,,Lacrimi de ţigan'·, ,,Doina codrului" ş.a. A compus şi unele lucrări
pentru orchestră mare, suite populare, precum şi unele compoziţii destinaite pentru balet, dintre care amintim admirabilul poem „Frumoasa Irina", lucrat atît pentru balet, cît şi pentru solo de voce cu acompaniament
de orchestră.
Ca autor driamatic, Emil Monţia a scris cinci opere originale. Cea
mai cunoscută - şi mi se pare - singura care s-a jucat pe scenele teatrelor noastre lirice, este „Fata de la Cozia", un poem lirico-dramatic în
triei acte, brodat pe o temă istorică de pe vremea lui Vlad 'fepeş. O fată
de la ţară, iubită de fiul voievodului, deghizată în bărbat, pleacă la răz
boiul împotriva turcilor, unde se distinge prin acte de bravură ~i eroism,
ucigînd pe <·onducătorul oştirii otomane tocmai în momentul cînd acesta
era gata să-l ucidă pe principeLe românilor. Actul său de bravură decide
&oarta războiului, înclinînd balanţa vidoriei în favoarea românilor. Voievodul mişcat de vitejia acestui „tînăr", doreşte să-i dea drept răsplată pe
fiica sa de soţie- In acest moment soldatul descoperindu-şi capul, apar la
iveală budele aurii ale fetei, în care prinţul îşi recunoaşte iubita- Opera
se încheie cu căsătoria dintre cei doi îndrăgostiţi. Inspirată din istoria
poporului nostru, opera „Fa.Ita de la Cozia" îmbină cu măiestrie eroismul
250
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cu dragostea, pe care le învăluie într-o aură romantică, dindu-i compoziţiei o notă de lirism şi poezi,e. Juoată în mai multe rînduri pe scena ,,Operei" din Cluj, iar în anii oelui de al doilea război mondial, oind teatrul
lirk clujean s-a refugiat la Timişoara, şi pe scenele din Timişoara şi Arad,
, Fata de la Cozia", care ,are un pron.untat caracter popular şi patriotic,
s-a bucurat de o bună primire din pa1~tea publicului.
Celelalte patru opere : ,,Moştenitorul". ,,Ileana··, ,,Cercel hniduc:ul"
şi „Minunea din Efes" nu au fost reprez,ent:1.te niciodată.
,,Moştenitorul'· est,e o operă comică, brodată pe o temă veselă, preluată din folclor. ,,Ileana" este o dramă muzicală în trei acte, scrisă tot
pe o temă populară, acţiunea desfăşurîndu-se in jurul dragostei dintre
fata bogatului şi feciorul săracului. ,,Haiducul Cercel·' are dea~emenea un
cariacter popular- Cercel. un băiat orfan, intră argat la curtea unui bogătaş
şi se îndrăgosieşte de fata acestuia. Bogătaşul aHind de dragostea aceasta
nepermisă, îl bate şi-l batjocoreşte. Revoltat, Ceifcel fuge în codru şi se face haiduc, minat de dorinţ.a de a se răzbuna pe nemilosul stăpin. Cea de-a
cincea operă, ,,Minunea din Efes'·, în anii din urmă ai vieţii compozitorului
data de 15 februarie 1963, cînd compozitorul a decedat.
era aproape terminată. Nu ştim precis dacă a reuşit să o finiseze pină la
Printre mainuscrisele ·rămase de la compozitor şi intrate în patrimoniul Academiei R.S.R- s-au păstrat -şi cinci texte ale unor lucrări dramatice pe care compozitorul le-a creat de-a lungul îndelungatei sale cariere artistice Titlurile acestor lucrări dramatice sînt : ,,Blestemul", ,,Zîmbetul morţii·•, ,,Rana vie", ,,BalsiamuP' şi -,Cărbunii de piatră". Intr-o comunicare făcută recent în cadrul unei sesiuni festive a Bibliotecii municipale din Arad, scriitorul Ion Potopin, cercetător la Academia R.S.R.,
făcînd prezentarea acestor manuscrise, scotea în evidenţă certele înclinaţii sp["le dramaiturgie ale lui Emil Monţi,a,, ştiinţa acestuia de a doza conflictul dramatic şi originalita1tea temelor abordate în cele cinci lucrări
d:riamatice păstrate în colecţiile Academiei. Nu l-am auzit niciodată pe
Emil Mon\:ia făcînd aluzie La veleităţile sale dramatice, şi este probabil
că el a creat tex,tele celoT cinci piese cu gîndul de a le folosi ca librete
pent,ru eventuale opere pe care va fi dorit să le compună, dar pe care
le-a abandonat mai tîrziu- Este cert însă că el îşi compunea uneori t-extele
pentru dnteoele sale, şi probabil că şi libretele pentru cele cinci opere
muzicale terminate să fi fost alcătuite în mare parte de dînsul.
Din bogatul tezaur al creaţiei populare s-a oprit mai ales asupra colindelor, pe care le-a aranjat pentru voce şi pian, sau p2ntru cor. Din colecţia mai vastă „110 C'Olinde popul-are româneşti", -au apărut două volume,
cuprin7Jnd 44 coiinde aranjate pentru voce şi pian- Altele au fost armonizate pentru cor mixt, dintre care amintim aici „Sus la poarta raiului".
una dintre cele mai frumoase bucăţi de acest gen din toată literatura noastră muzicală-

Iată doar o mkă parte din activitatea atit de rodnică şi îndelungată
a compozitorului Emil Monţia. Acelora care caută în muzică rafinamente
. estetice, simfonii savante, sau opuri complicate şi exotice li s-ar putea
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părea puţină şi

nu îndestul de semnificativă îri contextul istoriei muzicii'
noastre contemporane. Compozitorul Emil l\Ionţiia nu a scris o muzică savantă şi complicată. Crezul său artistic este cit se poate de simplu. Este
tot aşa de simplu ca şi orezul artistic al poporului, din arta căruia îşi
trage substanţa toată creaţia sa- De aceea muzica lui Emil Monţia poate fi
înţeleasă mai bine numai atunci cînd o apropii de cea a poporului. Ca şi
poporul, el a urmărit ca arta sa să exprime totul prin melodie, prin melodii originale, nobile, gingaşe, în care să se împletească frumuseţe-a textului cu cea a cîntecului. Aşa de mult s-a lăsat copleşit de melodie, incit.
şi acompaniamentele pentru diferitele sale lucrări sînt astfel alcătuite ca
să nu umbrească melodia. Acompaniamentul la <linsul este lejer, lipsit de
complicaţii şi întortochieri inutile, astfel că melodia poate fi urmărită şi
înţeleasă uşor,
şi de cei cu multe cunoştinţe muzicale, şi de către omul
simplu, fără pretenţii estetice. De aceea cîntecele sale s-au bucurat în
ultima jumătate de secol de o mare circulaţie şi aprecieri unanime, fiind
incluse în repertoriile interpreţilor profesionişti şi amatori şi redate cu
o mare frecvenţă în emisiunile posturilor noastre de radio.
Asemănătoare cu cele ce se desprind din creaţia folclorică sînt şi sentimentele care învăluie toată creaţia compozitorului : aleanul, duioşia,
dorul. Dintre speciile folclorice cele mai preferate de către compozitor au
fost doinele şi jocurile; doinele pentru marea lor încărcătură emoţională
şi lirică, în care se reflectă mai mult decît în oricare altă specie, dorul
românesc, iar jocurile pentru a insenir.a intrucîtva atmosfera elegiacă.
şi pentru a îndulci puţin amărăciunea doinei. Tonul acesta elegiac se reflectă din toate compoziţiile lui Emil Monţia, fie că este vorba de cîntece,
de coruri, sau de dramele sale lirice, iar preferinţa pentru elegi2 l-a îndemnat să scrie cu predilecţie acele „cintece':, care prin sentimentele ce se
degajează din ele şi prin structura tematică se situează undeva la grnniţa
dintre doină, lied şi romanţă.
Credincios acest,or meleaguri, compozitorul Emil 1\Ionţia a rămas toată
viaţa statornicit la Şiria, aproape de locurile natale, unde modest, în li•niştea de sihăstrie a casei sale şi-a desăvîrşit opera atît de impresionantă,.
alcătuită din peste 1000 de compoziţii- Acolo au fost scrise cele mai multe
dintre numeroasele sale melodii, pe care le-a întitulat atît de simplu „cîntece". Şi o dată cu aceste ,,cîntece" Emil Monţia a introdus în patrimoniul
muzicii noastre contemporane tot melosul românesc de pe Mureş şi de pe·
Crişuri, din Podgoria Aradului, din Ţara Moţilor şi din Ţara Bihariei.
Adăpîndu-se din fîntînile adînci ale folclorului local, cintecele lui Emil
Monţia reprezintă nu numai un act de preţuire faţă de creaţia antecesorilor noştri, ci şi un act de adînc omagiu pentru oamenii simpli din popor.
Un omagiu tîrziu pentru lăutarul Didianu, primul dintre meşterii care l-au
învăţat să deseîlcească tainele cele atît de minunate ale viorii şi să le
prefacă în cîntec; un omagiu permanent pentru bătrînul argat Puşu
Puşulaica, de l,a care compozitorul a învăţat atîtea doine şi cîntece; un
omagiu la fel de patetic pentru c2le două fete mari, din vecini, care i-au
luminat copilăria cu melodiile lor fermecate. Şi în sfîrşit, creaţia lui Emil·
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este un splendid omagiu pc care sufletul său sensibil şi mare l-a
adus pentru poporul nostru din acest colţ de pămînt, pentru poporul care
-cu oîntecele sale, cu jocurile sale, ·cu frumuseţea neţărmurită a creaţiilor
sale, i-a fost compozitorul cel mai bun şi cel mai iubit dascăl de muzică.
-Monţia

EMIL

MONŢIA

-- VOLKSKOl'vIPONIST

(Zusammenfassung)
Verf,asser un,terhieH enge Beziehungen zum Autor der Volksoper „F•ata de la Cozia•
(Das Mădel aus Cozia). Er hat sornit, im Laufe der Jahre, i>fters die Gelegenheit gehaht, mH Emil Monţi,a iiber des5en Kunst und komponistischer Tătigkeirt zu sprechen.
Anhand dieser Gesprăche, in deren Verlauf dcr Komponist sein kunsHerlsches Credo
umrissen hat und gleichzeitig viele lnformationen uber seine schopferische Tătigkeit
geliefer,t lnt, wurde dtese Abhandlung zum Gedenken an den Komponisten Emiil
Montia verfasst. Sic heabsichrtigt einen bescheidenen Beitrag zur besser2n Kenlniss
von Leben und Tătigkeit des Komponisten aus Schiria zu liefern, einem Mann iiber
den bis heute zu wenig geschrlieben wu:rde.
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